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Józef Dworakowski

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

Ladies and Gentlemen!

And here we are together again. We all meet again here in Bednary, at 
the next edition of the International Agricultural Exhibition AGRO SHOW. 
This is the 23rd edition of this event, which has settled in your calendars 
for good and has taken a permanent place in them. It’s September, so 
it’s time for AGRO SHOW. The best proof of this are the crowds of visi-
tors who come to Bednary every year to meet the exhibitors. It makes us 
happy and gives us energy to act. Thank you!

We thought that after a two-year pandemic turmoil, there would be 
times of peace and stability. We thought so, but this is not what hap-
pened. Today we are struggling with another plague that has hit our 
world, perhaps the worst possible one, the war. Fortunately, we do not 
fight it directly in our country, our closest neighbour is struggling with it, 
but we all face its effects. It is primarily the rising cost of living, but also of 
agricultural production. This is not easy. 

But difficult times also have some positive effect. It may be hard to 
believe, but they do. In difficult times, not only are the characters formed, 
but also the search and implementation of better and more effective forms 
of action is underway to save resources and energy. This is true of every 
industry and agriculture is no exception. And if you want to join this trend, 
you couldn’t have found a better place. Here in Bednary you will find 
answers to many questions as well as many valuable tips and ad-
vice on how to improve the functioning of your farm in difficult times.

For years, the AGRO SHOW International Agricultural Exhibition has 
been a place where the most modern and effective technologies of ag-
ricultural production are presented. It is here that manufacturers present 
the best part of their offer to make your work easier and more economical.

These difficult times show one more important point to all of us. They 
show the fundamental importance of Poland’s food security and the im-
portance of Polish agriculture and Polish farmers who ensure this secu-
rity for all of us. The proverbial bread on the shelves and the sausage do 
not come out of nowhere. They are not made in warehouses or logistics 
centres. They come from your fields and your farms. From your hard 
work. We appreciate it and thank you for it.

As always, we have prepared many attractions for you. There are 
numerous lectures and workshops, as well as demonstrations of ma-
chines at work, but above all, there are stands of over 600 exhibitors 
who will present themselves in Bednary this year. At each stand you 
will find answers to all questions regarding the offer. Similarly, at the 
stands of institutions whose task it is to provide official support and as-
sistance to farmers. Don’t be afraid to ask questions and ask for answers. 
Knowledge is also one of the means of agricultural production so use this 
opportunity to the fullest.

We wish you, dear Visitors and Exhibitors, a good time during these 
three days of the AGRO SHOW in Bednary.



Józef Dworakowski

Prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych

Szanowni Państwo!

I znowu jesteśmy razem. I ponownie spotykamy się wszyscy tutaj 
w Bednarach, na kolejnej odsłonie Międzynarodowej Wystawie Rolniczej 
AGRO SHOW. To już 23. edycja tej imprezy, która na dobre zadomowiła 
się w Państwa kalendarzach i zajęła w nich stałe miejsce. Jak wrzesień, 
to wiadomo, że AGRO SHOW. Że tak jest, najlepiej świadczą tłumy od-
wiedzających, którzy co roku przyjeżdżają do Bednar, by spotkać się 
z wystawcami. To cieszy i dodaje energii do działania. Dziękujemy!

Myśleliśmy, że po dwuletniej pandemicznej zawierusze nadejdą cza-
sy spokoju i stabilizacji. Tak myśleliśmy, ale tak nie jest. Dzisiaj zmagamy 
się z kolejną plagą, która dotknęła nasz świat, chyba najgorszą z moż-
liwych, z wojną. Na szczęście nie toczymy jej bezpośrednio w naszym 
kraju, zmaga się z nią nasz najbliższy sąsiad, ale już z jej skutkami mie-
rzymy się twarzą w twarz. To przede wszystkim rosnące ceny życia, ale 
też i produkcji rolnej. To nie jest łatwe. Ale trudne czasy mają też i pewien 
pozytywny wpływ. Być może trudno w to uwierzyć, ale tak jest. W trud-
nych czasach nie tylko kształtują się charaktery, ale też trwa poszukiwa-
nie i wdrażanie coraz lepszych, bardziej efektywnych form działania, by 
oszczędzać zasoby i energię. Dzieje się tak w każdej branży i rolnictwo 
nie jest tu wyjątkiem. A jeśli chcecie Państwo włączyć się w ten trend, 
nie mogliście trafić lepiej. Tu w Bednarach znajdziecie odpowiedzi na 
wiele pytań i wiele cennych wskazówek i rad, jak poprawić funkcjo-
nowanie swojego gospodarstwa w trudnych czasach.

Od lat Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW to miej-
sce, gdzie prezentowane są najnowocześniejsze i najbardziej efektywne 
technologie produkcji rolnej. To tutaj producenci prezentują wszystko, co 
mają najlepsze w ofercie. Po to, by Wam, Drodzy Rolnicy, ułatwić pracę 
i uczynić ją łatwiejszą i bardziej ekonomiczną. 

Obecne trudne czasy pokazują nam wszystkim jeszcze jedną waż-
ną kwestię. Pokazują jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo 
żywnościowe Polski i jak ważne jest polskie rolnictwo i polscy rolnicy, któ-
rzy to bezpieczeństwo zapewniają nam wszystkim. Przysłowiowy chleb 
na półkach i kiełbasa nie biorą się znikąd. One nie powstają w magazy-
nach czy centrach logistycznych. Biorą się z Waszych pól i z waszych 
gospodarstw. Z Waszej ciężkiej pracy. Doceniamy ją i za nią dziękujemy.

Jak zawsze przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji. To liczne 
prelekcje i warsztaty, a także pokazy maszyn podczas pracy. Ale przede 
wszystkim to stoiska ponad 600 wystawców, którzy prezentują się w 
Bednarach w tym roku. Na każdym stoisku znajdziecie odpowiedzi na 
wszystkie pytania dotyczące oferty. Podobnie na stoiskach instytucji, któ-
rych zadaniem jest udzielanie urzędowego wsparcia i pomocy rolnikom. 
Nie bójcie się pytać i żądać odpowiedzi. Wiedza to także jeden ze środ-
ków produkcji rolnej. Czerpcie ją tutaj pełnymi garściami.

Życzymy Wam drodzy Zwiedzający, ale także Wystawcy owocnego 
czasu podczas tych trzech dni AGRO SHOW w Bednarach.



Henryk Kowalczyk

Minister of Agriculture
and Rural Development

Ladies and Gentlemen!

The International Agricultural Exhibition AGRO SHOW, or-
ganized by the Polish Chamber of Commerce for Agricultural 
Machines and Facilities since 1999, is undoubtedly an important 
event in the calendar of agricultural exhibitions and fairs.

The formula of demonstrating the work of machines in the 
field adopted years ago was what farmers expected. Over twenty 
years of experience guarantees that the next edition will be at 
least as successful as the previous one.

The quality of the exhibition means that the event is visited by 
over 120,000 people every year. In addition to the shows and the 
possibility of obtaining comprehensive information, the exhibition 
is also a place of numerous meetings and discussions. This is 
a good place to exchange views. 

Negotiations with the European Commission on the Strategic 
Plan for the Common Agricultural Policy for 2023-2027 have been 
completed. In this new financial perspective, we have over EUR 
25 billion at our disposal, of which over EUR 17 billion is for direct 
payments. Thanks to the decisions made from next year, over 
97% of Polish farms will receive the payments at a level at least 
equal to the EU average.

Additional funds are provided under the second pillar. Volun-
tary eco-schemes offer opportunities for additional income related 
to animal welfare and soil management.

Since 2015, we have been consistently implementing the solu-
tions proposed in the election campaign. The situation in rural 
areas is changing. Road and rail connections are restored. Sig-
nificant funds are allocated to the construction and modernization 
of local roads.

We have introduced very good solutions in the field of crop and 
livestock insurance. However, still too few farmers are insured, 
although they only have to pay 35 percent of the rate. A radical 
reduction in rates can only take place when the insurance is truly 
universal.

I hope that there will be time to talk about this and other topics 
during the Agro Show.

I wish you a beneficial and pleasant time and a great weather, 
because the organizers and numerous exhibitors have already 
taken care of the rest.



Henryk Kowalczyk

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo!

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW, organizo-
wana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolni-
czych od 1999 roku, to niewątpliwie ważne wydarzenie w kalen-
darzu rolniczych wystaw i targów.

Przyjęta przed laty formuła pokazu pracy maszyn w polu była 
tym, czego oczekiwali rolnicy. Ponad dwudziestoletnie doświad-
czenie daje gwarancję, ze kolejna edycja będzie co najmniej rów-
nie udana jak poprzednie.

Jakość wystawy sprawia, że co roku imprezę odwiedza ponad 
120 tysięcy osób. Oprócz pokazów i możliwości zdobycia kom-
pleksowej informacji wystawa jest także miejscem licznych spo-
tkań i dyskusji. To dobre miejsce do wymiany poglądów.

Zakończone zostały negocjacje z Komisją Europejską w spra-
wie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023-2027. W tej nowej perspektywie finansowej mamy do dys-
pozycji ponad 25 mld euro, z czego ponad 17 mld euro przypada 
na płatności bezpośrednie. Dzięki podjętym decyzją od przyszłe-
go roku ponad 97 procent polskich gospodarstw rolnych będzie 
otrzymywało je na poziomie co najmniej równym średniej unijnej.

Dodatkowe środki finansowe znajdują się w ramach II filara. Do-
browolne ekoschematy dają możliwości dodatkowych dochodów 
związanych z dobrostanem zwierząt i gospodarowaniem glebą.

Od 2015 roku konsekwentnie wprowadzamy proponowane 
w kampanii wyborczej rozwiązania. Sytuacja na obszarach wiej-
skich się zmienia. Przywracane są połączenia drogowe i kolejo-
we. Znaczne środki kierowane są na budowę i modernizację dróg 
lokalnych. 

Wprowadziliśmy bardzo dobre rozwiązania w zakresie ubez-
pieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Jednak w dalszym ciągu 
zbyt mało rolników się ubezpiecza, chociaż mają do zapłacenie 
jedynie 35 procent stawki. Radykalne obniżenie stawek może na-
stąpić tylko wówczas, gdy ubezpieczenia te będą rzeczywiście 
powszechne.

Mam nadzieją, że na ten i inne tematy będzie czas rozmawiać 
podczas Agro Show.

Życzę Państwu pożytecznie i mile spędzonego czasu oraz 
łaskawości aury, bo o resztę zadbali już organizatorzy i liczni wy-
stawcy.



Ireneusz Antkowiak

Mayor of the Town and 
Mucicipality of Pobiedziska

I am pleased to welcome all the exhibitors, visitors and organ-
izers of the International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 
2022, which is held for the twenty-third time in Bednary, in the 
Municipality of Pobiedziska. The event in Bednary has become 
a permanent fixture in the calendar of agricultural exhibitions and 
gathers all the leading national and global brands of agricultural 
machinery and equipment. I hope that this year’s exhibition will 
bring tangible results to the exhibitors, in the form of signed con-
tracts, and that it will give visitors the opportunity to come into 
direct contact with the achievements of modern technology. In 
your free time, I encourage you to explore the beauty of the Po-
biedziska area.

Our town is located on the ancient Piast Trail among the beauti-
ful areas of the Poznań Lake District, in the north-eastern part of the 
Poznań district, 27 km from Poznań and 25 km from Gniezno. Po-
biedziska has preserved the medieval layout of the city center with 
a market square, with small-town buildings characteristic of 19th 
century urban planning, and the 18th century residential house, the 
oldest one in the town, with a Polish style 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 together with a nearby Pobiedziska fortified 
settlement and its exhibition 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 beautiful natural areas have been incor-
porated 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 its history better. A network of Nordic Walking routes has 
also been created in the most interesting natural parts of the Prom-
no Nature Park. We invite you to the Puszcza Zielonka Canoe Trail 
- a water tourism trail on lakes between the towns of Pobiedziska 
and Tuczno. Access to sports fields, numerous beaches, a modern 
complex of piers with swimming lanes, hiking trails, bicycle paths as 
well as well developed accommodation and catering facilities make 
Pobiedziska one of the most attractive municipalities in the whole 
of Wielkopolska.



Ireneusz Antkowiak

Burmistrz 
Miasta i Gminy Pobiedziska

www.pobiedziska.pl 

http://www.facebook.com/GminaPobiedziska

Serdecznie witam wszystkich wystawców, zwiedzających oraz 
organizatorów Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 
2022, która już po raz dwudziesty trzeci odbywa się w Bednarach, 
w Gminie Pobiedziska. Impreza w Bednarach na stałe wpisała się 
do kalendarza wystaw rolniczych i gromadzi wszystkie czołowe 
krajowe i światowe marki maszyn oraz urządzeń rolniczych. Ży-
czę Państwu, by tegoroczna wystawa przyniosła wymierne efekty 
wystawcom, w postaci podpisanych kontraktów, a zwiedzającym 
dała możliwość bezpośredniego zetknięcia się z osiągnięciami no-
woczesnej techniki. Zachęcam Państwa do zwiedzania w wolnym 
czasie piękna pobiedziskiej ziemi. 

Nasze miasto położone jest na prastarym Szlaku Piastowskim 
wśród przepięknych terenów Pojezierza Poznańskiego, w północno-
-wschodniej części powiatu poznańskiego, w odległości 27 km od Po-
znania i 25 km od Gniezna. Pobiedziska zachowały średniowieczny 
układ centrum miasta z kwadratowym rynkiem, o charakterystycznej 
dla urbanistyki XIX w. małomiasteczkowej zabudowie, wśród której 
wyróżnia się najstarszy w mieście XVIII w. dom mieszkalny, z łama-
nym dachem polskim. Warto tutaj zwiedzić kościół p.w. Św. Michała 
Archanioła, należący do najstarszych kościołów gotyckich w Wielko-
polsce, „Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego” wraz z wybudowa-
nym obok Grodem Pobiedziska z wystawą średniowiecznych maszyn 
oblężniczych czy drewniany Kościół p.w. Św. Katarzyny w Węglewie. 
Pobiedziska to Gmina bogata w walory turystyczno – rekreacyjne. 
Na klimat regionu pozytywnie wpływają tereny leśne oraz sieć hy-
drograficzna, którą tworzą rzeki Cybina i Główna, 25 jezior i ok. 250 
niewielkich oczek wodnych. Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny 
gminy, zostały włączone do dwóch parków krajobrazowych: „Pusz-
cza Zielonka” i „Promno” oraz czterech rezerwatów przyrody.

Atrakcyjność przyrodnicza wielu miejsc jest jednym z 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. 



Program wydarzeń
XXIII mIĘdzyNarodoweJ wySTawy roLNICzeJ agro SHow 2022

Piątek, 23 Września
9:00-17:00 Prezentacja maszyn na pasie głównym Pas startowy

9:00-10:00 Akredytacja dziennikarzy Biuro Prasowe

9:30-10:00 Konferencja prasowa Inaugurująca Międzynarodową Wystawę Rolniczą 
AGRO SHOW 2022 Biuro Prasowe

10:30-15:30 Finał konkursu Student na Medal Namiot Seminaryjny

11:00-12:30 Prezentacja 45 edycji targów EIMA INTERNATIONAL 2022 - konferencja 
prasowa Biuro Prasowe

11:00-12:00 Pokazy maszyn cz. 1 – pojazdy autonomiczne / maszyny do nawożenia 
organicznego i wapnowania Pola pokazowe

13:00-14:00 Pokazy maszyn cz. 2 – pojazdy autonomiczne / maszyny do nawożenia 
organicznego i wapnowania Pola pokazowe

13:30-15:00 Spotkanie Prasowe Manitou Biuro Prasowe

14:00-15:00 Konferencja Prasowa – Nowości KUHN

Stoisko 
KUHN-Maszyny 
Rolnicze Sp. z o.o. 
stoisko 187, sektor B

 15:30-17:00 Konferencja Prasowa firmy SaMasz Biuro Prasowe

16:00-16:30 Ogłoszenie laureatów konkursu Student na Medal Namiot Seminaryjny

Sobota, 24 Września
9:00-17:00 Prezentacja maszyn na pasie głównym Pas startowy

10:00-11:00 Konferencja Prasowa firmy CLAAS Polska Sp. z o.o. Biuro Prasowe

11:00-12:00 Pokazy maszyn cz. 1 – pojazdy autonomiczne / maszyny do nawożenia 
organicznego i wapnowania Pola pokazowe

12:30-16:00 Konferencja: „Innowacja Tu i Teraz - AGRO SHOW 2022 - Sieć Badawcza 
Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych” Namiot Seminaryjny

13:00-14:00 Pokazy maszyn cz. 2 – pojazdy autonomiczne / maszyny do nawożenia 
organicznego i wapnowania Pola pokazowe

niedziela, 25 Września
9:00-17:00 Prezentacja maszyn na pasie głównym Pas startowy

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

11:00-12:00 Pokazy maszyn cz. 1 – pojazdy autonomiczne / maszyny do nawożenia 
organicznego i wapnowania Pola pokazowe

11:15-11:30 Ogłoszenie laureatów konursu Mechanik na Medal Namiot Seminaryjny

13:00-14:00 Pokazy maszyn cz. 2 – pojazdy autonomiczne / maszyny do nawożenia 
organicznego i wapnowania Pola pokazowe

13:00-13:30 Konferencja podsumowująca wystawę AGRO SHOW 2022 Biuro Prasowe



Programme eveNTS
oF THe XXIII INTerNaTIoNaL agrICULTUraL eXHIBITIoN agro SHow 2022

Friday, 23 SePtember
9:00-17:00 Presentation of the machines on the airstrip Airstrip

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

9:30-10:00 Press conference inaugurating International Agricultural Exhibition AGRO 
SHOW 2022 Press Office

10:30-15:30 Final of the Competition: Medal-worthy Student Seminar hall

11:00-12:30 Presentation of the 45th edition of EIMA International 2022 - press 
conference Press Office

11:00-12:00 Machine demonstrations part 1 – autonomous vehicles / organic fertilizer 
and liming machines Demonstration fields

13:00-14:00 Machine demonstrations part 2 – autonomous vehicles / organic fertilizer 
and liming machines Demonstration fields

13:30-15:00 Manitou press briefing Press Office

14:00-15:00 Press conference - what’s new at KUHN 

Stand
KUHN-Maszyny 
Rolnicze Sp. z o.o 
stand - 187, sector B

15:30-17:00 SaMasz company press conference Press Office

16:00-16:30 Announcement of the winners of the Medal-worthy Student competition Seminar hall

Saturday, 24 SePtember
9:00-17:00 Presentation of the machines on the airstrip Airstrip

10:00-11:00 CLAAS Polska press conference Press Office

11:00-12:00 Machine demonstrations part 1 - autonomous vehicles / organic fertilizer 
and liming machines Demonstration fields

12:30-16:00 Conference: „Innovation Here and Now - AGRO SHOW 2022 - Łukasiewicz 
Research Network - Industrial Institute of Agricultural Machinery”. Seminar hall

13:00-14:00 Machine demonstrations part 2 - autonomous vehicles / organic fertilizer 
and liming machines Demonstration fields

Sunday, 25 SePtember
9:00-17:00 Presentation of the machines on the airstrip Airstrip

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

11:00-12:00 Machine demonstrations part 1 – autonomous vehicles / organic fertilizer 
and liming machines Demonstration fields

11:15-11:30 Announcement of the winners of the Medal-worthy Mechanic competition Seminar hall

13:00-14:00 Machine demonstrations part 2 – autonomous vehicles / organic fertilizer 
and liming machines Demonstration fields

13:00-13:30 Conference summarizing the AGRO SHOW 2022 exhibition Press Office



PLaN wySTawy agro SHow 2022



FLoor PLaN oF agro SHow 2022



Plan rozmieszczenia stoisk w hali wystawowej 2022
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alfabetyczny spis wystawców
alphabetical list of exhibitors

Nazwa 
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

F 3 332 „DAF” - ANDOTECH Sp. z o.o. 52

C 2 205 365FarmNet 52

a 3 244 4EVERYTHING Jacek Kalkowski 52

C 3 266 AB GROUP 52

C 4 388 ADI Krzysztof Dwórznik 53

e 2 216 ADR POLSKA Sp. z o.o. 53

C 1 76 ADRAF Rafał Patyk 53

F 3 327 ADS TECHNIC s.c. 53

d 2 211 AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON 53

B 1 45 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

54

d 1 124 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

C 3 288 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

a 4 353 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

C 4 378 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

d 4 462 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

B 2 190 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 54

e 1 137 AGOS GROUP Marek Zientecki 54

a 1 2 AGRAMI Sp. z o.o. 55

a 1 3 AGRARIUS 55

d 2 214 AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 55

C 1 77 AGREMO Sp. z o.o. 55

C 4 411 AGRICARB 56

e 2 224 AGRIFAC MACHINERY B.V. 56

C 2 202 AGRIHANDLER Sp. z o.o. 56

C 2 Hala 16 AGRI HOLLAND 56

e 1 155 AGRIKOMP POLSKA Sp. z o.o. 57

F 2 230 AGRIMET Sp. z o.o. 57

C 3 280 AGRIO MZS s.r.o. 57
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Alfabetyczny spis wystawców
Alphabetical list of exhibitors

Nazwa 
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

e 3 309 AGRIPAK Sp. z o.o Sp. K. 57

C 4 409 AGRIPARTS GLOBAL 57

d 4 445 AGRI-PARTS M. Leśniak, J. Wieczorkiewicz s.c. 58

C 2 196 AGRISEM INTERNATIONAL S.A.S. 58

a 3 245 AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 58

d 1 111 AGRITUBEL S.A. 58

C 2 Hala 16 AGRIWATCH BV 59

a 4 336 AGRIWIR Dominik Brząkała 59

d 2 212 AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 59

C 2 198 AGRO RAMI 59

C 4 406 AGRO UBEZPIECZENIA 60

B 1 67 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

60C 3 272 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 2 Hala 18 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 2 Hala 8 AGROBAZALT Sp. z o.o 60

e 3 320 AGROBLAZ Błażej Sikora 60

C 3 280 AGROBOR Dariusz Borowski 61

C 4 384 AGROCONCEPT Cezary Wincenciak 61

e 4 471 AGROCZAK Sp. z o. o. 61

a 2 185 AGROEECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce 61

B 1 53 AgroEkoPlus Sp. z o.o. 61

F 3 333 AGROFUNKA 61

F 4 495 AGROKLON Dariusz Szczygieł 62

F 2 235 AGRO-LAND Marek Różniak 62

a 3 247 AGROLAND Sebastian Brząkała 62

C 4 390 AGROLAND Sp. z o.o. 62

a 3 242 AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 62

F 2 234 AGROMA S.A w Poznaniu 62

C 2 200 AGROMARKET Sp. z o.o. Sp.k. 63

F 2 236 AGROMASH KALINA LLC 63

e 2 217 AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak) 63

B 4 372 Agro-Max Pstrągowski Krzysztof 63

d 3 293 AGROMEHANIKA d.d. 63

d 1 134 AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski 64

a 2 186 Agromix Sp. z o.o. 64

F 3 325 AGRONA Anna Pintos 64

C 3 284 AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 64
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sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

C 4 386 AGROSELNET Sp. z o.o. 65

B 2 194 AGROSHARING 65

B 3 255 AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o 65

B 4 362 AGROSMART.PRO – SYSTEMY TELEMETRYCZNE 65

a 1 1 AGRO-SORB Sp. z o.o. 66

a 4 352 AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta, Arkadiusz Łuszcz 66

a 1 19 AGROSULCA 66

B 4 357 AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 66

C 3 265 AGROTEX Przemysław Adamowicz 67

d 2 208 AGRO-TOM Tomasz Kaniewski 67

C 2 Hala 16 AGROVISION 67

C 4 392 AGRO-WIKT Sp. z o.o. 67

B 1 54 AGROYOUMIS Sp. z o.o. 68

B 1 48 AHV POLAND Sp. z o. o. 68

C 2 Hala 25 AJ GROUP Sp. z o.o. 68

C 3 265 AKPIL Sp z o.o. 68

C 4 405 ALBECO Sp. z o.o.
69

d 4 460 ALBECO Sp. z o.o.

C 4 380 ALBUZ BOTT AGRO 69

e 4 472 ALC LVIVAGROMASHPROEKT 69

d 3 299 A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 69

C 1 103 ALISTAN AGRO Sp. z o.o. 69

e 3 310 ALTRO FPH 70

F 2 229 AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE & Co.KG 70

d 3 301 AMJ-AGRO Agnieszka Makowsk 70

d 3 302 ANDERWALD 70

F 1 164 ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 71

C 2  Hala 16 APH GROUP 71

B 3 257 APV POLSKA 71

C 4 382 AQUA-ROL Sp. z o.o. 71

a 4 335 ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 72

e 1 141 ARBENA Sp. z o.o. 72

C 3 270 ARETE Klejbuk Spółka Jawna 72

e 2 223 ARGO TRACTORS POLSKA Sp. z o.o. 72

a 3 241 ArkMET Arkadiusz Urbaniak 73

a 1 13 ARKOP Sp. z o.o. 73

a 4 339 ARPAL LLC 73
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Alfabetyczny spis wystawców
Alphabetical list of exhibitors

Nazwa 
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

e 1 159 ASKET 73

e 4 481 ASO VOLKSWAGEN Staszak Duszniki 73

a 3 243 ATMP1 Daniel Pasikowski 74

B 1 44 ATR EXPRESS - aktualności techniki rolniczej 74

C 4 407 AUTOS Sp. z o. o. 74

B 4 371 AWEMAK Michał Szczuraszek 74

C 4 398 AZAREX PALIWA Sp. z o. o. Sp. K. 75

C 2 Hala 12 BACTOTECH Sp. z o.o. 75

B 3 256 BAG POLSKA Sp. z o.o. 75

d 4 434 BAIG AGRICULTURAL EQUIPMENT & FARMING IMPORTERS
(SMC-PRIVATE) LIMITED 75

d 3 298 BANK BNP PARIBAS Polska S.A. 75

B 1 51 BARBATUS TRADE Sp. z o.o. 76

a 4 338 BARLAS® 76

C 3 269 BAUER Group Polska Sp. z o.o. 76

C 2 Hala 7 BAYWA | Technik 76

e 3 320 BEAR POLSKA Paulina Sikora 77

e 1 140 Benedykt i Rafał Bródka „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Sp. J. 77

d 2 209 BERUTEX Sp. z o.o. 77

C 2 Hala 3 BEST-AGRI.COM 77

C 2 Hala 22 BEVO Sp. z o.o. 77

d 1 131 BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 78

F 2 236 BILOTSERKIVMAZ LLC 78

C 1 107 BIN Sp. z o.o. 78

F 1 161 BIOGAS SYSTEM S.A. 78

d 1 128 BIORET AGRI 78

C 1 100 BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR 79

C 4 393 BKTECH Myjki – Przemysław Kurp 79

C 3 267 BOGUSLAV Sp. z o.o. 79

d 4 432 BOHNENKAMP Sp. z o.o. 79

C 3 287 BONDIOLI-PAVESI Sp. z o.o. 79

e 1 153 BORKOWSKI – Grupa SBS Sp. z o.o. 80

d 4 459 BULMACH Sp. z o.o. 80

F 2 234 BURY MASZYNY ROLNICZE – Wojciech Bury 80

C 1 72 BUSCHHOFF Th. GmbH & Co. 80

a 1 21 CALC GROUP Sp. z o.o. 81

a 1 16 CALPOL Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c. 81
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Nazwa 
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

C 4 394 CAMOZZI AUTOMATION Sp. z o.o. 81

C 1 99 CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.) 81

C 2 198 CASE IH / STEYR 82

d 4 450 CAST SA 82

d 4 457 CENTER PLAST Sp. z o.o. 82

B 1 35 CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o .o. 83

d 4 451 CER MOTOR Sp.z o.o 83

C 3 284 CFCAI SAS 83

C 2 205 CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 83

C 4 410 CODEX d.o.o. 83

F 1 177 CONSTRACO Sp. z o.o. 84

d 3 303 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 84

B 4 358 CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A. 84

B 3 262 CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o. 84

a 2 182 CZARNA KREDA GREENCAL Sp. z o.o. 85

d 1 108 CZEKAŁA s.c. Marcin Czekała & Teresa Czekała 85

B 3 260 DA LANDTECHNIK M. Dyoniziak 85

C 2 196 DAL-BO A/S 85

C 2 196 DAMMANN GmbH 85

C 3 283 DANFOIL A/S SUNTREE Sp. z.o.o. 86

B 1 37 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 86

e 3 307 DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 86

e 1 158 DEFRO Sp. z o.o. Sp.k. 86

e 1 137 DELTAFAN Sp. z o.o. Sp. k. 86

a 4 351 DEMUS Farm Machinery 86

C 3 284 DENIS 87

a 3 240 DEVISIONER Sp. z o.o. 87

C 4 420 DG CORP GROUP Ltd. Obejmy – Mocowania 87

d 2 215 DIECI SRL 87

C 2 Hala 15 DIESELTECHNIKA Sp. z o.o. 87

C 1 74 DITTA SERIA Edmund Pietrzak 88

C 1 68 DODGE WARSZAWA // Puławska 516 Sp. z o.o. 88

B 1 65 DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA Sp. z o.o. 88

F 1 166 DOMASZ Tomasz Waligóra 88

d 1 110 DOZAGRO Radosław Rybacki 88

C 1 75 DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.K. – Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 89

e 2 216 DRAGO-AGROTECH Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. 89
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Nr 
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C 1 102 DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARŃ Kazimierz Rokicki Sp. k. 89

B 4 363 EAGRONOM Sp. z o.o. 89

d 4 430 EATD GmbH 89

F 1 162 EC GROUP Sp. z o.o. 90

C 4 379 EHRLE Sp. z o.o. 90

a 4 343 EINBOCK - ORGANIC CENTER PL 90

e 3 321 EKOPOM 90

e 1 143 EKOPRIME INWESTYCJE Sp. z o.o. 91

e 1 154 EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. – CzystyZYSK 91

C 2 195 EKOTRONIC Marek Janus 91

F 2 236 ELVORTI LLC 91

C 4 425 EMMAROL Sp. z o.o. 91

F 1 162 ENERGY5 Sp. z o.o. 92

d 3 294 ER.MO SpA 92

d 1 118 ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o. 92

e 4 492 EUROCOPTER (UKRAINE) 92

F 1 171 EUROINVEST HALE NAMIOTOWE 92

e 3 316 EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 92

d 2 209 EUROMILK 93

B 4 361 EXPERT ELECTRONICS 93

C 2 203 EXPOM Sp. z o.o. 93

e 4 489 F.H.U. „BETI” 93

e 4 466 F.H.U. ELEKTROPARK Justyna Wieczorek 94

d 4 449 FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A. 94

d 1 133 FABRYKA WAG Sp. z o.o. 94

C 4 414 FACHOWIEC F.H.W. Zenon Świętek 94

C 2 196 FARESIN POLAND Sp. z o.o. 94

B 1 30 FARM FRITES POLAND SA 94

e 3 315 FARMER 95

e 3 315 FARMER.PL 95

F 1 180 FARMER’S PANTRY 95

B 4 367 FARMSYSTEMS 95

e 4 479 FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 95

B 3 250 FARMTRADE 96

B 1 43 FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS 
ET DE SORGHO 96

e 4 488 FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 96
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zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

C 3 268 FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski 96

e 2 221 FHU Joanna Bojanowska 97

B 4 366 FHU Edyta Kudła 97

d 3 301 FHUP. BRASTAL Janusz Makowski 97

C 4 415 FILTRO-TECH Jacek Majewski 97

e 4 484 FIRMA BOROWCZYK s.c. M.B.Z.K. Borowczyk Przedsiębiorstwo Obrotu 
Skórami Futerkowymi 97

d 1 122 FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 98

d 3 297 FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk 98

B 1 38 FIRMA NASIENNA GRANUM 98

d 1 116 FIRMA ROLAND PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg 98

B 1 49 FIRMA ROZALCZYK Sp. z o.o. 98

B 4 364 FJDynamics.pl 98

C 4 423 FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. 99

C 2 Hala 16 FLEXXOLUTIONS 99

d 3 291 FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH 99

e 1 151 FLORIAN CENTRUM Sp. z o.o. 99

C 4 415 FLUKAR Sp. z o.o.  100

B 4 359 FLYAGDATA Sp. z o. o. 100

C 3 284 FRANCUSKIE KONSORCJUM TECHNIKI PRZETWÓRSTWA  
ROLNO-SPOŻYWCZEGO FRACOP Sp. z .o.o. 100

F 2 230 FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 100

F 1 163 FRISMA 101

C 4 402 FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. 101

C 1 88 FUNDACJA AGROUNIA 101

C 3 280 GABO s.c. 101

e 1 474 GALEBREAKER EUROPE Sp z o.o. 101

C 1 101 GASPOL S.A. 102

C 2 Hala 2 GAZETA SOŁECKA 102

d 4 464 GĄSKA Sp. z o.o. 102

d 4 446 GEDORE POLSKA Sp. z o.o. 102

C 1 87 GENERALI AGRO 103

C 3 270 GENES - Zakład Wyrobów Gumowych 103

C 4 422 GEO POLSKA Sp. z o.o. 103

C 2 Hala 16 GEOINFOSOLUTIONS 103

d 1 113 GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o. 103

e 3 314 GIANT Polska - ładowarki 104
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e 3 315 GIELDAROLNA.PL 104

B 4 365 GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 104

C 3 290 GOSPODARZ.PL 104

a 1 7 GOUDENKORREL S.A. 104

a 2 183 GOWEIL MASCHINENBAU GmbH 105

e 1 150 GÓR-STAL Sp. z o.o. 105

F 1 169 GRAF POLSKA Sp. z o.o. 105

e 1 146 GRAINTECH 105

C 3 273 GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. 106

d 4 427 GRASDORF Sp. z o.o. 106

B 1 34 GREENLAB Sp. z o.o. 106

e 2 222 GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 106

a 1 15 GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR 106

C 2 Hala 13 GS SOFTWARE Sp. z o.o. 107

a 3 238 GÜTTLER GmbH 107

e 1 147 HALE NA BALE – ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki 107

e 1 138 HALE STALOWE BOGMAT 107

d 3 306 HANS BRANTNER GmbH 108

d 3 304 HANS SAUTER GmbH 108

e 2 221 HARDI POLSKA 108

F 2 236 HARTECHPROM 97 LLC 108

F 2 236 HARVEST LLC 108

d 4 444 HATHOR Sp. z o.o. 108

d 4 447 HEKTOS 108

a 4 344 HEMPOL Sp. z o.o. 108

B 3 261 HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE 109

d 3 305 HE-VA ApS 109

e 1 139 HEVERC Sp. z o.o. 109

B 4 360 HEXITED Sp. z o.o. 109

d 4 440 HF INVERTER POLSKA S.C. 110

C 2 Hala 21 HIFI FILTER POLSKA Sp. z o.o. 110

B 1 28 HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER Polska Sp. z o.o. 110

d 1 114 HODOWCA Sp. z o.o. 110

B 1 39 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR 111

B 1 42 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 111

B 1 34 HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT „ŻOŁĘDNICA” Sp. z o.o. 111

B 1 31 HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR  111
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B 1 49 HOHBURG MINERALFUTTER GmbH 112

e 4 470 HORPOL J.I.A.T. Horeczy Sp. k. 112

F 2 231 HORSCH MASCHINEN GmbH 112

C 4 383 HORUS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE 112

F 1 181 HTECH PL Sp. z o.o. 112

d 4 431 HURTOPONY Sp z.o.o 113

d 4 443 HYDRAULIKA SIŁOWA „SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.K. 113

e 4 468 HYDRO-FLEX Cezary Mazur 113

C 2 Hala 20 HYDRON hydraulika siłowa 113

d 4 448 HYDROTOR  S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 114

C 3 289 HYPERIN.PL 114

F 1 162 IMEFY POLSKA Sp. z o.o. 114

F 1 178 IMIZUNI Sp. z o.o. 114

C 2 Hala 10 INAMIOT.PL Sp. z o.o. 115

C 4 412 INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 115

d 1 123 INOFAMA S.A. 115

e 3 307 INOVAGRI 115

a 4 346 INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH  
Państwowy Instytut Badawczy 116

C 4 415 INTER CARS 116

C 2 202 INTERHANDLER Sp. z o.o. 116

e 1 149 INTER-LERS Sp. z o.o. 116

e 2 218 INTER-TECH Piotr Jankowski 116

C 2 200 ISEKI - MASCHINEN GmbH 117

e 4 486 ISM SEPARATOR Sp. z o.o. 117

C 4 424 IVENTEC Szymon Nadolski 117

F 1 177 IZOPANEL Sp. z o.o. 117

e 3 307 JEULIN SA 117

e 1 144 JFC Polska Sp. z o.o. 117

B 2 188 JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 118

d 2 206 JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 118

d 4 428 KABAT TYRE Sp. z o.o. 118

e 4 480 KAMAGRO  Kamil Sprawka 118

a 3 238 KARCHEX Maciej Jeż 118

B 2 190 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 119

d 4 452 KATPOL Sp. z o.o. 119
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F 3 329 KAWASAKI POLSKA 119

e 4 469 KBKS POLAND 119

F 1 162 KELFIELD Sp. z o.o. 119

C 1 97 KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co.KG 120

a 4 345 KILOUTOU POLSKA SP Z O. O. 120

e 2 227 KINGSPAN WATER & ENERGY sp. z o.o. 120

B 4 374 KIOTI POLSKA  120

F 1 170 KLIMOSZ Sp. z o.o. 121

F 2 234 KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.J 121

e 1 148 KOBEX Sp. z o.o. Hale Stalowe 121

F 1 172 KOBO ENERGY 121

e 3 308 KOBZARENKO Sp. z o.o. 122

F 2 237 KÖCKERLING GmbH & Co. KG 122

d 1 129 KOD-MET Zofia Kodym 122

a 4 350 KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. 122

C 4 397 KOMFORT Sp. z o.o. Sp. K. 123

C 1 70 KOMISJA EUROPEJSKA 123

F 1 162 KOMPANIA SOLARNA sp. z o.o. 123

C 4 395 KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A. 123

C 2 197 KONGSKILDE (CNH INDUSTRIAL KUTNO Sp. z o.o.) 123

a 1 18 KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA Sp. z o.o. 124

B 2 191 KORBANEK sp. z o.o. 124

d 2 207 KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI - Kowalski Jan 124

a 4 341 KRACIK Sp. z o.o. Sp.k. 124

C 2 Hala 9 KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH 124

B 2 190 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 125

C 2 Hala 16 KRAMER START 125

e 3 312 KRZYSZTOF SMELA MASZYNY ROLNICZE 125

B 4 355 KST KONSULTING Sp. z o.o. 125

d 4 435 KT-24 Sp. z o. o. 125

a 2 184 KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 126

B 2 187 KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 126

C 2 204 KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 126

d 4 441 KUVINGS POLSKA 126

B 2 194 KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. 127

d 1 115 KVK HYDRA KLOV 127

C 3 264 LANDSTAL Bartnik, Witkowski Sp.j. 127
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C 3 268 LANGREN s.c. 127

C 2 195 LECHLER GmbH 127

F 2 232 LEMKEN POLSKA Sp. z o.o. 128

B 1 24 LIDEA SEEDS POLAND 128

e 4 477 LLC „NEW ELEVATOR” 128

C 4 385 LOTOS OIL Sp. z o.o. 128

F 4 496 LS TRACTOR POLSKA 128

e 4 490 LTD. „DZST 2” 129

C 1 83 LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 129

B 2 191 LUDWIG BERGMAN International Sales GmbH 129

F 2 236 LYVARNYI ZAVOD SE 129

C 3 275 ŁUKOMET  Krzysztof Łuszczyk 129

d 1 132 M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 129

B 1 56 MAD-BOX Andrzej Madejczyk 130

d 4 438 MADEJSKI Sp. k. 130

C 2 Hala 4 MAGAZYNU BIOMASA 130

e 4 487 MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI ZAGRODA 130

C 1 104 MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. 130

B 1 40 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 130

B 3 249 MANDAM Sp. z o.o. 131

C 3 278 MARSEPLAST Sp. z o.o. 131

e 4 465 MARTIN - AGRO 131

d 2 215 MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o. 131

C 2 199 MCHALE ENGINEERING LTD. 132

B 4 376 MCMS WARKA Sp. z o.o. 132

C 1 105 MEKTAL Krzysztof Miszczuk 132

e 2 216 MEPROZET KOŚCIAN S.A. 132

C 1 73 MEPU OY 132

e 2 226 MERLO POLSKA Sp. z o.o. 133

F 1 160 METALERG Sp. z o.o. Sp. K. 133

e 2 228 METAL-FACH Sp. z o.o. 133

C 3 282 METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., 133

d 4 442 METRIA Yuriy Ardashev 133

F 3 323 MICHALAK MASZYNY ROLNICZE 134

C 1 81 MICHAŁ Sp. z o.o. 134

d 4 427 MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 134

B 2 189 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o. 134
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C 4 408 MILWAKUEE 135

B 2 190 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 135

B 3 259 MINOS AGRI Polska 135

d 1 125 MIW GROUP (Miary i Wagi / Agro-Lab / Lab-Scale) 135

C 3 285 MMAT AGRO TECHNOLOGY Wojciech Mikołajczak 135

a 3 246 MODERNTECH Sp. z o.o. 136

d 4 455 MOJ S.A. 136

F 1 174 MONO ENERGY Sp. z o.o. 136

C 1 92 M-ROL 1 Sp. z o.o. 136

B 4 359 MRS ELECTRONIC Sp. zo.o. 137

e 1 145 MTM Dariusz Seferyński 137

e 2 219 MTZ POLSKA Sp. z o.o. 137

C 2 195 MUELLER - ELEKTRONIK GmbH 137

e 4 483 MULTIMOTORS 138

C 3 268 MULTITECH Radosław Górski 138

C 2 196 MÜTHING GmbH & Co. KG. 138

e 3 313 MX Polska Sp. z o.o. 138

C 3 271 NAGLAK - P.P.U.H. Feliks Naglak 138

e 1 157 NAHTEC Sp. z o.o. 138

F 3 334 NAMYSLO 139

B 1 58 NASIONA WRONKOWSKI 139

C 3 286 NDS Grzegorz Michałek 139

B 1 46 NEOROL Sp. z o.o. 139

C 2 197 NEW HOLLAND AGRICULTURE 140

C 2 Hala 16 NL NETHERLANDS PAVILION 140

a 1 17 NORDKALK Sp. z o.o. 140

C 4 418 NORMFEST POLSKA Sp. z o.o., 141

a 4 342 NT JOP zabudowy specjalistyczne samochodów 141

C 4 387 NUMMI PRO 141

a 1 4 OMYA 141

d 2 207 OPALL-AGRI s.r.o. 142

F 2 236 OREHOVSELMASH LLC 142

a 1 22 ORGANICALC SP Z O.O. 142

B 1 47 OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. 142

B 1 34 OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ „GAJEWO” Sp. z o.o. 142

B 1 34 OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ LUBIANA Sp. z o.o. 143

B 1 34 OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ OSIĘCINY Sp. z o.o. 143
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sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

B 1 34 OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ W OSIEKU Sp. z o.o. 143

C 3 266 ÖZDOKEN TARIM Makinalari San. Ve Tic. A.S.  143

C 2 Hala 6 P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH 143

d 1 121 P.H.U. ARTWET  EXPORT-IMPORT Renata Flanc 144

C 3 277 P.H.U. HA-DWA-O Paweł Filipiak 144

C 1 107 P.O.R KONSIL 144

F 1 175 P.P.H. KOSTRZEWA sp.j. 144

B 3 254 P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 145

e 4 493 P.P.H.U. „WODZIŃSKI” 145

d 3 295 P.P.H.U. JASTECH 145

B 1 66 P.W. AGROUNIMA - C. Sztuder 145

e 1 140 PaNELTECH Sp. z o.o. 145

C 1 86 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY 146

C 1 98 PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o. 146

e 4 476 PEKAO LEASING Sp. z o.o. 146

d 1 112 PELLON Sp. z o.o. 146

e 3 307 PERARD SAS 146

e 3 322 PETER KRŐGER GmbH 147

C 4 416 PETROJET Sp. z o.o. 147

C 4 405 PFI Group, Inc. 147

C 4 381 PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 147

B 1 26 PIAST PASZE Sp. z o.o. 147

e 1 156 PITERN Sp. z o.o. 148

a 4 354 PKO LEASING S.A. 148

B 1 33 PLANTICO – HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI  
Sp. z o.o.

148
B 1 34 PLANTICO – HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI  

Sp. z o.o.

C 1 69 PLANTPRESS Sp. z o.o. 148

C 1 72 PLOTTNIK AGROCONSULTING 149

B 3 252 PMRiCZ KOWALSCY Sp. j.
149

C 4 404 PMRiCZ KOWALSCY Sp. j.

a 1 8 POLCALC NAWOZY WAPNIOWE Sp. z o.o. 149

a 4 349 POL-GROM Krzysztof Sala 149

B 1 60 POLMAIS Sp. z o.o. 149

B 1 43 POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY 150

B 1 27 POLSKIE RADIO S.A. Program Polskie Radio Kierowców 
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Alfabetyczny spis wystawców
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Nazwa 
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

F 1 162 POLSKIE STOWARZYSZENIE FOTOWOLTAIKI 150

a 1 23 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

150
C 1 91 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

B 4 377 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

C 4 399 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

d 1 135 POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO 151

F 3 330 POL-STRAUTMANN Sp. z o.o. 151

B 1 32 POMORSKA MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA Sp. z o.o. 151

C 2 195 PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 152

B 1 41 POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o. o. 152

B 1 29 PPH AGRONAS Sp. z o.o. 152

C 3 268 PPHU „AUTO-TECH” Robert Nieskórski 152

e 3 319 PPHU „HYDRAMET” Sp. z o.o. 152

a 1 20 PPHU IGROPOL PLUS 152

C 3 263 PPHU ROL/EX Robert Dziuba 153

F 3 328 PPUH DEXWAL BIS 153

C 2 203 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 153

C 4 421 PREIS-ZONE.PL 153

F 3 331 PREMIUM LTD Sp. z o.o. 154

C 3 284 PRIVE SA 154

d 4 456 PROM-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o. 154

e 4 485 PROFIMET Sp. z .o.o. 154

a 1 14 PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Sp. z o.o. 154

a 1 12 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „EKODARPOL”  
mgr inż. Zbigniew Zubala 155

C 1 93 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „WINKLER” Ciseł Monika 155

C 2 203 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o. 155

d 1 126 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar 
Kaczmarek, Patryk Latos 155

C 4 389 PZL Sędziszów S.A. 155

C 1 90 QGARDEN kuchnie grillowe 155

F 1 179 RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 156

B 1 59 RAGT SEMENCES POLSKA Sp. z o.o. 156

C 2 196 RAITECH Sp. z o.o. 156

B 4 366 RAPITRONICS Radosław Pietrzkowski 156

B 1 63 RAPOOL POLSKA sp. z o.o. 156

F 1 168 RAWICOM S.A. 157
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Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

F 1 167 REMPRODEX  Sp. z o. o. 157

F 2 236 REMSINTEZ LLC 157

e 1 141 RICHEL GROUP - SHELTERALL 157

C 1 84 RIELA POLSKA Sp. z o.o. 157

C 2 Hala 16 RINAGRO 158

e 3 320 ROBERT S.A. 158

B 1 29 ROLIMPEX S.A. 158

e 4 467 ROLLAND Technika Rolnicza 159

a 4 337 ROLMASZ-POL 159

C 4 419 ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 159

a 1 9 ROLPOL Ołdakowscy Sp.j. 159

d 1 130 ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o. 159

C 2 200 ROLTOP Sp. z o.o. 160

e 4 478 ROPA UKRAINE LLC 160

C 2 Hala 11 ROS GUMA Sp. z o.o. 160

C 2 Hala 24 RUBENA s.r.o. 160

e 3 315 SADYOGRODY.PL 160

B 2 192 SAMASZ Sp. z o.o. 160

e 2 225 SAMSON AGRO Sp. z o.o. 161

a 2 184 SANTANDER LEASING S.A. 161

e 3 317 SCHMiDT 161

a 4 347 SCORPION 161

C 4 403 SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 162

F 1 179 SEM POLSKA Sp. z o.o. 162

B 1 61 SEMINA - CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE „BUGAJ” Tomasz Bugaj 162

C 2 Hala 23 SERVICE MOTOARE NORD SRL 162

B 4 369 SGB LEASING Sp. z o.o.         162

d 4 453 SH HYBSZ Sp. z o.o. 163

C 4 401 SIBUSO 163

e 3 320 SIG SZYMCZAK & GERTIG Sp.j. 163

d 4 461 SIJA Sp. z.o.o. Sp.K. 163

a 2 183 SIP STROJNA INDUSTRIA D.D. 163

B 2 193 SIPMA S.A. 164

e 1 142 SKAVSKA HALE Sp. z o.o. 164

d 4 460 SKF POLSKA S.A. 164

d 1 108 SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY 164



30
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Nazwa 
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska Nazwa wySTawCy Strona

B 1 62 SOLANA POLSKA Sp. z o .o. 165

F 1 171 SOLARSPOT SA 165

F 4 497 SOLID HITCH Sp. z o.o. Sp.k. 165

B 3 251 SOLIS POLSKA Sp. z o.o. 165

d 3 300 SORPAC 165

B 1 29 SOWUL & SOWUL Sp. z o.o. 165

a 3 248 SPAWEX Sławomir Próżanin 166

d 1 117 SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU 166

B 1 34 STADNINA KONI LISKI Sp. z o.o. 166

B 1 34 STADNINA KONI NOWE JANKOWICE Sp. z o.o. 166

F 2 236 STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 166

C 3 279 STANIMPEX Maciej Packiewicz 166

B 3 258 STAR POWER TRANSMISSION 167

F 2 235 STARKON Sp. z o.o. 167

C 4 417 STAR-PAK Sp. z o.o. 167

e 4 491
STATE ENTERPRISE ISTC AGROBIOTECH OF NATIONAL ACADEMY  
OF SCIENCES OF UKRAINE AND MINISTRY OF EDUCATION & SCIENCE 
OF UKRAINE 

167

F 2 236 STEPANENKO and Co LLC 167

C 1 95 STM Polska Maciejewscy Sp.j. 167

C 4 413 STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 167

F 3 326 STORTI S.p.A. 168

e 2 220 SULKY & SKY AGRICULTURE 168

F 1 176 SUNGROW POLSKA Sp. z o.o. 168

F 1 181 SUNPACK Sp. z o.o. 168

F 3 324 SUPERABO Sp. z o.o. 168

d 2 210 SWIMER Łukasz Otremba 168

C 4 396 SYNTACO Sp. z o.o. 169

d 4 454 SZKOLTEX Daniel Sochacki 169

C 2 Hala 14 ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o. 169

C 3 276 ŚWITAŁA TADEUSZ P.P.H.U. „TAD-LEN” 169

C 1 96 TAKONI Sp. z o.o. 169

d 3 296 TALEX Sp. z o.o. 170

d 2 212 TANCO AUTOWRAP LTD 170

a 4 340 TARET Sp. z o.o. Sp.k. 170

C 2 Hala 19 TARGI KIELCE S.A. 170

F 2 229 TECH-KOM Przemysław Laskowski 170
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e 4 494 TECHNOPOL AGRO Sp. z o.o. 171

F 2 234 TEEJET POLAND Sp. z o.o. 171

F 2 236 TEFF LLC 171

d 3 293 TEHNOS, d.o.o. 171

d 4 433 TERDOM Krzysztof Bialik 171

F 1 173 TERMO2POWER S.A. 171

d 1 119 TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o. 172

F 2 236 TH EGRITECH LLC 172

d 1 136 THYE  LOKENBERG  POLSKA  Sp. z o.o. 172

a 1 10 TIMAC AGRO POLSKA 172

e 4 482 TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o. 172

C 3 289 TOPNASIONA.PL 172

C 1 94 TORNUM POLSKA Sp. z o.o. 173

C 3 284 TOUT POUR LE GRAIN 173

B 4 356 TPI Sp. z o.o. 173

e 3 322 TRAILER-TECH Sp. z o.o. 173

C 3 274 TRAKTOMIX Wojciech Siepak 173

d 4 437 TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 174

B 1 67 TRAVI_GARAGE 
174

C 3 272 TRAVI_GARAGE 

C 2 Hala 5 TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA 174

C 1 82 TURBAŃSCY Sp. z o.o. 174

a 3 239 UAB „AGROTEKAS” 174

C 2 201 UNIA Sp. z o.o. 174

C 1 79 UNIMETAL Sp. z o.o. 175

C 2 Hala 1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 175

C 2 Hala 17 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU  
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 175

B 4 373 USARYA POLSKA Sp.zo.o. 175

C 4 426 V.ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp. k. 176

F 2 233 VÄDERSTAD Sp. z o.o. 176

d 2 213 VALTRA, AGCO Sp. z o.o. 176

B 4 368 VANTAGE POLSKA Sp z o.o. 176

F 2 236 VARZ LLC 176

C 1 106 VBET 177

a 1 6 VISHUMIN Sp. z o.o. 177

a 1 5 VITAFER Sp. z o.o. sp.k. 177
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e 3 318 VOGELSANG Sp. z o.o. 177

d 4 458 VSTEEL MICHAŁ WRZESIŃSKI DORADZTWO 178

B 4 375 V-TUNING Adam Majcherczyk 178

d 4 463 W.P. SIGMA Sp. z o.o. 178

C 4 391 WALD-GOLD Sp. z o.o. 178

d 1 120 WEDA DAMMANN & WESTERKAMP GmbH 178

C 2 196 WEIDEMANN POLSKA 179

d 1 109 WEKTOR SPÓŁKA JAWNA R. Mroczewska Ł. Przeciszewski 179

F 1 165 WEREMCZUK FMR Sp.  z o.o. 179

d 1 127 WESSTRON PRODUKT s.c. 179

C 1 85 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 180

B 4 370 WIENHOFF 180

C 1 71 WIEŚCI ROLNICZE POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o. 180

e 4 473 WIGMET T. Dyrsowicz W. Maślanka Spółka komandytowo akcyjna 180

B 1 55 WIMAR WM Sp. z o.o 181

B 1 64 WINTERSTEIGER A.G. 181

e 1 152 WOLF SYSTEM Sp. z o.o. 181

C 3 281 WOPROL 181

B 1 52 WW EKOCHEM 181

B 1 25 WYTWÓRNIA PASZ „LIRA” Sp. z o.o. 182

C 1 89 XCAMP Sp. z o.o. 182

a 1 11 Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk 182

d 4 429 ZABI Sp. z o.o. 182

B 1 36 ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN ŚREM-WÓJTOSTWO 182

C 2 203 ZAKŁAD MECHANICZNY „METALTECH” sp. z o.o. 183

a 4 348 ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ” Gruszczewski Janusz 183

B 1 50 ZAKŁAD ROLNICZO PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A 183

e 3 311 ZAMET Zabielski Sp.j. 183

d 4 439 ZEFIR UTV Sp. z o.o. 184

e 2 228 ZETOR POLSKA Sp. z o.o. 184

d 4 436 ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 184

C 1 80 ZUMEC Zakład Urządzeń Mechanicznych Eugeniusz Cieśla 184

C 1 78 ZUPTOR Sp. z o.o.     185

B 1 57 ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG 185
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a 1 1 AGRO-SORB Sp. z o.o. 

a 1 2 AGRAMI 

a 1 3 AGRARIUS 

a 1 4 OMYA 

a 1 5 VITAFER Sp. z o.o. Sp.k. 

a 1 6 VISHUMIN Sp. z o.o. 

a 1 7 GOUDENKORREL S.A.

a 1 8 POLCALC NAWOZY WAPNIOWE Sp. z o.o. 

a 1 9 ROLPOL Ołdakowscy Sp.j. 

a 1 10 TIMAC AGRO POLSKA 

a 1 11 Z.P.H. AGROMIX Roman Szewczyk

a 1 12 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „EKODARPOL”  
mgr inż. Zbigniew Zubala 

a 1 13 ARKOP

a 1 14 PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Sp. z o.o. 

a 1 15 GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR 

a 1 16 CALPOL Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c. 

a 1 17 NORDKALK Sp. z o.o.

a 1 18 KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA Sp. z o.o. 

a 1 19 AGROSULCA 

a 1 20 PPHU IGROPOL PLUS 

a 1 21 CALC GROUP Sp. z o.o. 

a 1 22 ORGANICALC Sp.z o.o. 

a 1 23 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

B 1 24 LIDEA Seeds Poland

B 1 25 WYTWÓRNIA PASZ ,,LIRA” Sp. z o.o. 

B 1 26 PIAST PASZE Sp. z o.o. 

B 1 27 POLSKIE RADIO S.A. Program Polskie Radio Kierowców 
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B 1 28 HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA Sp. z o.o. 

B 1 29 PPH AGRONAS Sp. z o.o. 

B 1 29 ROLIMPEX S.A. 

B 1 29 SOWUL & SOWUL Sp. z o.o. 

B 1 30 FARM FRITES POLAND SA 

B 1 31 HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR  

B 1 32 POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA Sp. z o.o. 

B 1 33 PLANTICO - HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.

B 1 34 GREENLAB Sp. z o.o. 

B 1 34 STADNINA KONI LISKI Sp. z o.o. 

B 1 34 OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ LUBIANA Sp. z o.o. 

B 1 34 STADNINA KONI NOWE JANKOWICE Sp. z o.o. 

B 1 34 OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ W OSIEKU Sp. z o.o. 

B 1 34 OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ OSIĘCINY Sp. z o.o. 

B 1 34 PLANTICO - HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.  

B 1 34 HODOWLA ZARODKOWA ZWIERZĄT „ŻOŁĘDNICA” Sp. z o.o. 

B 1 34 OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ „GAJEWO” Sp. z o.o. 

B 1 35 CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 

B 1 36 ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN ŚREM-WÓJTOSTWO

B 1 37 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni  

B 1 38 FIRMA NASIENNA GRANUM

B 1 39 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. GRUPA IHAR

B 1 40 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 

B 1 41 POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 

B 1 42 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o.  Grupa IHAR

B 1 43 POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY 

B 1 43 FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS ET 
DE SORGHO 

B 1 44 ATR EXPRESS - AKTUALNOŚCI TECHNIKI ROLNICZEJ 

B 1 45 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

B 1 46 NEOROL Sp. z o.o.

B 1 47 OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. 

B 1 48 AHV POLAND Sp. z o.o.

B 1 49 HOHBURG MINERALFUTTER GmbH

B 1 49 FIRMA ROZALCZYK

B 1 50 ZAKŁAD ROLNICZO PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A. 

B 1 51 BARBATUS TRADE - MAXAMMON 
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B 1 52 WW EKOCHEM 

B 1 53 AgroEkoPlus Sp. z o.o. 

B 1 54 AGROYOUMIS Sp. z o.o. 

B 1 55 WIMAR WM Sp. z o.o. 

B 1 56 MAD-BOX Andrzej Madejczyk

B 1 57 ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

B 1 58 NASIONA WRONKOWSKI

B 1 59 RAGT SEMENCES POLSKA Sp. z o.o. 

B 1 60 POLMAIS Sp. z o.o. 

B 1 61 SEMINA - CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE „BUGAJ” Tomasz Bugaj 

B 1 62 SOLANA POLSKA Sp. z o.o. 

B 1 63 RAPOOL POLSKA Sp. z o.o. 

B 1 64 WINTERSTEIGER A.G.

B 1 65 DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA 

B 1 66 P.W. AGROUNIMA - C. Sztuder

B 1 67 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

B 1 67 TRAVI_GARAGE 

C 1 68 DODGE RAM WARSZAWA // PUŁAWSKA 516 

C 1 69 PLANTPRESS Sp. z o.o.

C 1 70 KOMISJA EUROPEJSKA 

C 1 71 WIEŚCI ROLNICZE - POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o. 

C 1 72 BUSCHHOFF GmbH & Co.

C 1 72 PLOTTNIK AGROCONSULTING

C 1 73 MEPU OY

C 1 74 DITTA-SERIA Edmund Pietrzak

C 1 75 DOZAMECH Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 

C 1 76 ADRAF Rafał Patyk 

C 1 77 AGREMO Sp. z o.o.

C 1 78 ZUPTOR Sp. z o.o. 

C 1 79 UNIMETAL Sp. z o.o. 

C 1 80 ZUMEC Zakład Urządzeń Mechanicznych Eugeniusz Cieśla

C 1 81 MICHAŁ Sp. z o.o. 

C 1 82 TURBAŃSCY Sp. z o.o. 

C 1 83 LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 

C 1 84 RIELA POLSKA Sp. z o.o.

C 1 85 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 

C 1 86 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
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C 1 87 GENERALI AGRO 

C 1 88 FUNDACJA AGROUNIA 

C 1 89 XCAMP Sp. z o.o. 

C 1 90 QGARDEN kuchnie grillowe 

C 1 91 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

C 1 92 M-ROL 1 Sp. z o.o.

C 1 93 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „WINKLER” Ciseł Monika 

C 1 94 TORNUM POLSKA Sp. z o.o.

C 1 95 STM Polska Maciejewscy Sp.j. 

C 1 96 TAKONI Sp. z o.o. 

C 1 97 KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG

C 1 98 PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.

C 1 99 CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)

C 1 100 BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR 

C 1 101 GASPOL S.A.

C 1 102 DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARŃ Kazimierz Rokicki Sp.k. 

C 1 103 ALISTAN AGRO Sp. z o.o. 

C 1 104 MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. 

C 1 105 MEKTAL Krzysztof Miszczuk 

C 1 106 VBET

C 1 107 BIN Sp. z o.o.

C 1 107 P.O.R KONSIL 

d 1 108 CZEKAŁA s.c. Marcin Czekała & Teresa Czekała 

d 1 108 SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY

d 1 109 WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski

d 1 110 DOZAGRO Radosław Rybacki 

d 1 111 AGRITUBEL S.A.

d 1 112 PELLON Sp. z o.o. 

d 1 113 GEYER&HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o. 

d 1 114 HODOWCA Sp. z o.o. 

d 1 115 KVK HYDRA KLOV

d 1 116 FIRMA ROLAND PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg

d 1 117 SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU

d 1 118 ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.  

d 1 119 TERRAEXIM - AGROIMPEX Sp. z o.o.

d 1 120 WEDA DAMMANN&WESTERKAMP GmbH

d 1 121 P.H.U. ARTWET EXPORT-IMPORT Renata Flanc
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d 1 122 FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 

d 1 123 INOFAMA S.A.

d 1 124 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

d 1 125 MIW GROUP (Miary i Wagi / Agro-Lab) 

d 1 126 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar Kaczmarek, 
Patryk Latos

d 1 127 WESSTRON PRODUKT s.c. 

d 1 128 BIORET AGRI 

d 1 129 KOD-MET Zofia Kodym 

d 1 130 ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o. 

d 1 131 BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 

d 1 132 M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 

d 1 133 FABRYKA WAG Sp. z o.o. 

d 1 134 AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski

d 1 135 POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO 

d 1 136 THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 

e 1 137 DELTAFAN Sp. z o.o. Sp.k. 

e 1 137 AGOS GROUP Marek Zientecki

e 1 138 HALE STALOWE BOGMAT 

e 1 139 HEVERC Sp. z o.o. 

e 1 140 Benedykt i Rafał Bródka „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Sp.j. 

e 1 140 PANELTECH Sp. z o.o. 

e 1 141 ARBENA Sp. z o.o. 

e 1 141 RICHEL GROUP - SHELTERALL

e 1 142 SKAVSKA HALE Sp. z o.o. 

e 1 143 EKOPRIME INWESTYCJE Sp. z o.o. 

e 1 144 JFC Polska Sp. z o.o. 

e 1 145 MTM Dariusz Seferyński

e 1 146 GRAINTECH 

e 1 147 HALE NA BALE-ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki 

e 1 148 KOBEX Sp. z o.o. Hale Stalowe 

e 1 149 INTER-LERS Sp. z o.o. 

e 1 150 GÓR-STAL Sp. z o.o. 

e 1 151 FLORIAN CENTRUM Sp. z o.o. 

e 1 152 WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

e 1 153 BORKOWSKI GRUPA SBS Sp. z o.o. 

e 1 154 EKOPROJEKT POLSKA CzystyZYSK 
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e 1 155 AGRIKOMP POLSKA Sp. z o.o. 

e 1 156 PITERN Sp. z o.o.

e 1 157 NAHTEC Sp. z o.o. 

e 1 158 DEFRO Sp. z o.o. Sp.k. 

e 1 159 ASKET

F 1 160 METALERG Sp. z o.o. Sp.k. 

F 1 161 BIOGAS SYSTEM S.A. 

F 1 162 POLSKIE STOWARZYSZENIE FOTOWOLTAIKI

F 1 162 KOMPANIA SOLARNA Sp. z o.o. 

F 1 162 ENERGY5 Sp. z o.o. 

F 1 162 KELFIELD Sp. z o.o. 

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

F 1 162 EC GROUP Sp. z o.o. 

F 1 163 FRISMA 

F 1 164 ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 

F 1 165 WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 

F 1 166 DOMASZ Tomasz Waligóra

F 1 167 REMPRODEX Sp. z o.o.

F 1 168 RAWICOM S.A. 

F 1 169 GRAF POLSKA Sp. z o.o. 

F 1 170 KLIMOSZ Sp. z o.o. 

F 1 171 SOLARSPOT SA 

F 1 171 EUROINVEST HALE NAMIOTOWE 

F 1 172 KOBO ENERGY 

F 1 173 TERMO2POWER S.A. 

F 1 174 MONO ENERGY Sp. z o.o.

F 1 175 P.P.H. KOSTRZEWA Sp.j. 

F 1 176 SUNGROW POLSKA Sp. z o.o. 

F 1 177 CONSTRACO Sp. z o.o. 

F 1 177 IZOPANEL Sp. z o.o. 

F 1 178 IMIZUNI Sp. z o.o. 

F 1 179 RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 

F 1 179 SEM POLSKA Sp. z o.o. 

F 1 180 FARMER’S PANTRY 

F 1 181 SUNPACK Sp. z o.o. 

F 1 181 HTECH PL Sp. z o.o. 

a 2 182 CZARNA KREDA GREENCAL Sp. z o.o. 
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a 2 183 GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH

a 2 183 SIP STROJNA INDUSTRIA D.D.

a 2 184 KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

a 2 184 SANTANDER LEASING S.A.

a 2 185 AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce

a 2 186 AGROMIX

B 2 187 KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

B 2 188 JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 

B 2 189 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o.

B 2 190 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

B 2 190 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

B 2 190 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

B 2 190 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

B 2 191 KORBANEK Sp. z o.o.

B 2 191 LUDWIG BERGMANN International Sales GmbH

B 2 192 SAMASZ Sp. z o.o.

B 2 193 SIPMA S.A.

B 2 194 KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.

B 2 194 AGROSHARING 

C 2 195 PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 

C 2 195 EKOTRONIC 

C 2 195 LECHLER GmbH

C 2 195 MUELLER - ELEKTRONIK GmbH

C 2 196 RAITECH Sp. z o.o. 

C 2 196 DALBO 

C 2 196 WEIDEMANN POLSKA 

C 2 196 DAMMANN GmbH

C 2 196 MÜTHING GmbH & Co. KG. 

C 2 196 FARESIN POLAND Sp. z o.o. 

C 2 196 AGRISEM INTERNATIONAL S.A.S.

C 2 197 NEW HOLLAND AGRICULTURE 

C 2 197 KONGSKILDE (CNH INDUSTRIAL KUTNO Sp. z o.o. )

C 2 198 CASE IH / STEYR

C 2 198 AGRO RAMI 

C 2 199 MCHALE ENGINEERING LTD.

C 2 200 ROLTOP Sp. z o.o. 

C 2 200 AGROMARKET Sp. z o.o. Sp.k. 
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C 2 200 ISEKI - MASCHINEN GmbH

C 2 201 UNIA Sp. z o.o. 

C 2 202 INTERHANDLER Sp. z o.o.

C 2 202 AGRIHANDLER

C 2 203 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.

C 2 203 EXPOM Sp. z o.o.

C 2 203 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.

C 2 203 ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

C 2 204 KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 

C 2 205 CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 

C 2 205 365FARMNET

d 2 206 JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 

d 2 207 KOWALSKI      P.H.U. KOWALSKI - Kowalski Jan 

d 2 207 OPALL-AGRI s.r.o. 

d 2 208 AGRO-TOM Tomasz Kaniewski

d 2 209 BERUTEX Sp. z o.o.

d 2 209 EUROMILK

d 2 210 SWIMER Łukasz Otremba

d 2 211 AGCO Sp. z o.o. - MASSEY FERGUSON

d 2 212 AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 

d 2 212 TANCO AUTOWRAP LTD 

d 2 213 VALTRA, AGCO Sp. z o.o.

d 2 214 AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 

d 2 215 DIECI SRL

d 2 215 MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.

e 2 216 MEPROZET KOŚCIAN S.A.

e 2 216 ADR POLSKA Sp. z o.o. 

e 2 216 DRAGO - AGROTECH Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. 

e 2 217 AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)

e 2 218 INTER-TECH Piotr Jankowski 

e 2 219 MTZ POLSKA Sp. z o.o. 

e 2 220 SULKY & SKY AGRICULTURE 

e 2 221 HARDI POLSKA 

e 2 221 FHU Joanna Bojanowska 

e 2 222 GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 

e 2 223 ARGO TRACTORS POLSKA Sp. z o.o. 

e 2 224 AGRIFAC MACHINERY B.V. 
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e 2 225 SAMSON AGRO Sp. z o.o. 

e 2 226 MERLO POLSKA Sp. z o.o. 

e 2 227 KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 

e 2 228 ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

e 2 228 METAL-FACH Sp. z o.o. 

F 2 229 AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

F 2 229 TECH-KOM Przemysław Laskowski 

F 2 230 AGRIMET Sp. z o.o. 

F 2 230 FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 

F 2 231 HORSCH MASCHINEN GmbH

F 2 232 LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.

F 2 233 VÄDERSTAD Sp. z o.o. 

F 2 234 BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 

F 2 234 KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 

F 2 234 TEEJET POLAND Sp. z o.o. 

F 2 234 AGROMA S.A. w Poznaniu 

F 2 235 AGRO-LAND Marek Różniak

F 2 235 STARKON 

F 2 236 STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 

F 2 236 STEPANENKO and Co LLC

F 2 236 OREHOVSELMASH LLC

F 2 236 ELVORTI LLC

F 2 236 BILOTSERKIVMAZ LLC

F 2 236 VARZ LLC

F 2 236 AGROMASH KALINA LLC

F 2 236 REMSINTEZ LLC

F 2 236 HARTECHPROM 97 LLC

F 2 236 LYVARNYI ZAVOD SE

F 2 236 HARVEST LLC

F 2 236 TEFF LLC

F 2 236 TH EGRITECH LLC

F 2 237 KÖCKERLING GmbH & Co. KG 

a 3 238 GÜTTLER GmbH

a 3 238 KARCHEX Maciej Jeż

a 3 239 UAB „AGROTEKAS”

a 3 240 DEVISIONER Sp. z o.o. 
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a 3 241 ArkMET Arkadiusz Urbaniak 

a 3 242 AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 

a 3 243 ATMP1 Daniel Pasikowski 

a 3 244 4EVERYTHING Jacek Kalkowski 

a 3 245 AGRISTAL s.c.  Iwona i Patryk Jędrzejewscy 

a 3 246 MODERNTECH Sp. z o.o. 

a 3 247 AGROLAND Sebastian Brząkała 

a 3 248 SPAWEX Sławomir Próżanin

B 3 249 MANDAM Sp. z o.o. 

B 3 250 FARMTRADE 

B 3 251 SOLIS POLSKA Sp. z o.o. 

B 3 252 PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 

B 3 254 P.P.H.U.  AGRO-FACTORY II s.c.  

B 3 255 AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o. 

B 3 256 BAG POLSKA Sp. z o.o. 

B 3 257 APV POLSKA 

B 3 258 STAR POWER TRANSMISSION

B 3 259 MINOS AGRI Polska 

B 3 260 DA LANDTECHNIK M. Dyoniziak 

B 3 261 HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE

B 3 262 CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.

C 3 263 PPHU ROL/EX Robert Dziuba

C 3 264 LANDSTAL Bartnik, Witkowski Sp.j. 

C 3 265 AGROTEX Przemysław Adamowicz

C 3 265 AKPIL Sp. z o.o. 

C 3 266 AB GROUP Anita Bołtryk 

C 3 266 ÖZDOKEN TARIM Makinalari San. Ve Tic. A.S.  

C 3 267 BOGUSLAV Sp. z o.o. 

C 3 268 FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski

C 3 268 MULTITECH Radosław Górski 

C 3 268 PPHU „AUTO-TECH” Robert Nieskórski 

C 3 268 LANGREN s.c. 

C 3 269 BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 

C 3 270 ARETE Klejbuk Sp.j. 

C 3 270 GENES - Zakład Wyrobów Gumowych 
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C 3 271 NAGLAK - P.P.U.H. Feliks Naglak 

C 3 272 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 3 272 TRAVI_GARAGE 

C 3 273 GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.

C 3 274 TRAKTOMIX Wojciech Siepak

C 3 275 ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 

C 3 276 ŚWITAŁA TADEUSZ P.P.H.U. „TAD-LEN”

C 3 277 P.H.U. HA-DWA-O Paweł Filipiak 

C 3 278 MARSEPLAST Sp. z o.o. 

C 3 279 STANIMPEX Maciej Packiewicz

C 3 280 AGRIO MZS s.r.o.

C 3 280 GABO s.c. 

C 3 280 AGROBOR Dariusz Borowski 

C 3 281 WOPROL 

C 3 282 METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 

C 3 283 DANFOIL A/S SUNTREE Sp. z o.o. 

C 3 284 AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 

C 3 284 FRANCUSKIE KONSORCJUM TECHNIKI PRZETWÓRSTWA ROLNO-
SPOŻYWCZEGO FRACOP Sp. z .o.o. 

C 3 284 TOUT POUR LE GRAIN 

C 3 284 PRIVE SA 

C 3 284 DENIS 

C 3 284 CFCAI SAS

C 3 285 MMAT AGRO TECHNOLOGY Wojciech Mikołajczak 

C 3 286 NDS Grzegorz Michałek

C 3 287 BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o

C 3 288 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

C 3 289 HYPERIN.PL

C 3 289 TOPNASIONA.PL

C 3 290 GOSPODARZ.PL 

d 3 291 FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH

d 3 293 AGROMEHANIKA d.d.

d 3 293 TEHNOS d.o.o.

d 3 294 ER.MO Spa

d 3 295 P.P.H.U. JASTECH 

d 3 296 TALEX Sp. z o.o. 

d 3 297 FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
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d 3 298 BANK BNP PARIBAS 

d 3 299 A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 

d 3 300 SORPAC 

d 3 301 AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 

d 3 301 FHUP BRASTAL Janusz Makowski 

d 3 302 ANDERWALD

d 3 303 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

d 3 304 HANS SAUTER GmbH 

d 3 305 HE-VA ApS

d 3 306 HANS BRANTNER GmbH 

e 3 307 DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 

e 3 307 PERARD SAS 

e 3 307 JEULIN SA

e 3 307 INOVAGRI

e 3 308 KOBZARENKO Sp. z o.o. 

e 3 309 AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k. 

e 3 310 ALTRO

e 3 311 ZAMET Zabielski Sp.j. 

e 3 312 KRZYSZTOF SMELA MASZYNY ROLNICZE 

e 3 313 MX Polska Sp. z o.o. 

e 3 314 GIANT Polska - ładowarki 

e 3 315 FARMER

e 3 315 FARMER.PL

e 3 315 SADYOGRODY.PL

e 3 315 GIEŁDAROLNA.PL

e 3 316 EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 

e 3 317 SCHMiDT 

e 3 318 VOGELSANG Sp. z o.o. 

e 3 319 PPHU ,,HYDRAMET” Sp. z o.o. 

e 3 320 AGROBLAZ Błażej Sikora 

e 3 320 BEAR POLSKA Paulina Sikora 

e 3 320 SIG SZYMCZAK & GERTIG Sp.j. 

e 3 320 ROBERT S.A. 

e 3 321 EKOPOM

e 3 322 PETER KRŐGER GmbH

e 3 322 TRAILER-TECH Sp. z o.o. 
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F 3 323 MICHALAK MASZYNY ROLNICZE 

F 3 324 SUPERABO Sp. z o.o. 

F 3 325 AGRONA Anna Pintos 

F 3 326 STORTI S.p.A.

F 3 327 ADS TECHNIC s.c. 

F 3 328 PPUH DEXWAL BIS 

F 3 329 KAWASAKI POLSKA 

F 3 330 POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.

F 3 331 PREMIUM LTD Sp. z o.o. 

F 3 332 „DAF” - ANDOTECH Sp. z o.o. 

F 3 333 AGROFUNKA

F 3 334 NAMYSŁO  

a 4 335 ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 

a 4 336 AGRIWIR Dominik Brząkała 

a 4 337 ROLMASZ-POL

a 4 338 BARLAS 

a 4 339 ARPAL LLC 

a 4 340 TARET Sp. z o.o. Sp.k.

a 4 341 KRACIK Sp. z o.o. Sp.k.

a 4 342 NT JOP zabudowy specjalistyczne samochodów 

a 4 343 EINBOCK - ORGANIC CENTER PL 

a 4 344 HEMPOL Sp. z o.o.

a 4 345 KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 

a 4 346 INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH Państwowy 
Instytut Badawczy 

a 4 347 SCORPION 

a 4 348 ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ” Gruszczewski Janusz

a 4 349 POL-GROM Krzysztof Sala 

a 4 350 KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.

a 4 351 DEMUS Farm Machinery 

a 4 352 AGRO-STAL s.c.  Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 

a 4 353 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

a 4 354 PKO LEASING S.A. 

B 4 355 KST KONSULTING Sp. z o.o. 

B 4 356 TPI Sp. z o.o. 

B 4 357 AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
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B 4 358 CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A.

B 4 359 MRS ELECTRONIC Sp. z o.o. 

B 4 359 FLYAGDATA Sp. z o.o. 

B 4 360 HEXITED Sp. z o.o. 

B 4 361 EXPERT ELECTRONICS

B 4 362 AGROSMART. PRO-SYSTEMY TELEMETRYCZNE 

B 4 363 EAGRONOM Sp. z o.o. 

B 4 364 FJDynamics.pl

B 4 365 GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 

B 4 366 FHU Kudła Edyta 

B 4 366 RAPITRONICS Radosław Pietrzkowski

B 4 367 FARMSYSTEMS 

B 4 368 VANTAGE POLSKA Sp. z o.o. 

B 4 369 SGB LEASING Sp. z o.o. 

B 4 370 WIENHOFF

B 4 371 AWEMAK

B 4 372 AGRO-MAX Pstrągowski Krzysztof 

B 4 373 USARYA POLSKA Sp. z o.o. 

B 4 374 KIOTI POLSKA  

B 4 375 V-TUNING Adam Majcherczyk

B 4 376 MCMS WARKA Sp. z o.o. 

B 4 377 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

C 4 378 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

C 4 379 EHRLE Sp. z o.o. 

C 4 380 ALBUZ 

C 4 381 PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 

C 4 382 AQUA-ROL Sp. z o.o.

C 4 383 HORUS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE 

C 4 384 AGROCONCEPT Cezary Wincenciak 

C 4 385 LOTOS OIL Sp. z o.o. 

C 4 386 AGROSELNET Sp. z o.o. 

C 4 387 NUMMI PRO 

C 4 388 ADI Krzysztof Dwórznik

C 4 389 PZL SĘDZISZÓW S.A. 

C 4 390 AGROLAND Sp. z o.o. 

C 4 391 WALD-GOLD Sp. z o.o.
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C 4 392 AGRO-WIKT Sp. z o.o. 

C 4 393 BKTECH Myjki Przemysław Kurp 

C 4 394 CAMOZZI AUTOMATION Sp. z. o.o. 

C 4 395 KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.

C 4 396 SYNTACO Sp. z o.o. 

C 4 397 KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.

C 4 398 AZAREX PALIWA Sp. z o.o. Sp.k. 

C 4 399 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

C 4 401 SIBUSO 

C 4 402 FUCHS OIL CORPORATION (PL) Spółka z o.o. 

C 4 403 SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 

C 4 404 PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 

C 4 405 ALBECO Sp. z o.o. 

C 4 405 PFI Group,  Inc. 

C 4 406 AGRO UBEZPIECZENIA

C 4 407 AUTOS 

C 4 408 MILWAUKEE

C 4 409 AGRIPARTS GLOBAL 

C 4 410 CODEX 

C 4 411 AGRICARB 

C 4 412 INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 

C 4 413 STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

C 4 414 FACHOWIEC F.H.W. Zenon Świętek 

C 4 415 FILTRO-TECH Jacek Majewski 

C 4 415 INTER CARS 

C 4 415 FLUKAR Sp. z o.o. 

C 4 416 PETROJET Sp. z o.o. 

C 4 417 STAR-PAK Sp. z o.o. 

C 4 418 NORMFEST POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 419 ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 

C 4 420 DG CORP OBEJMY - MOCOWANIA 

C 4 421 PREIS-ZONE.PL

C 4 422 GEO POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 423 FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 

C 4 424 IVENTEC Szymon Nadolski 

C 4 425 EMMAROL Sp. z o.o. 
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C 4 426 V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.

d 4 427 GRASDORF Sp. z o.o. 

d 4 427 MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 

d 4 428 KABAT TYRE Sp. z o.o.

d 4 429 ZABI Sp. z o.o. 

d 4 430 EATD GmbH

d 4 431 HURTOPONY Sp. z o.o. 

d 4 432 BOHNENKAMP Sp. z o.o. 

d 4 433 TERDOM Krzysztof Bialik 

d 4 434 BAIG AGRICULTURAL EQUIPMENT AND FARMING IMPROTERS  (SMC-
PRIVATE) LIMITED 

d 4 435 KT-24 Sp. z o.o. 

d 4 436 ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 

d 4 437 TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 

d 4 438 MADEJSKI Sp.k.

d 4 439 ZEFIR UTV Sp. z o.o. 

d 4 440 HF INVERTER POLSKA s.c. 

d 4 441 KUVINGS POLSKA

d 4 442 METRIA Yuriy Ardashev

d 4 443 HYDRAULIKA SIŁOWA „SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 

d 4 444 HATHOR Sp. z o.o. 

d 4 445 AGRI-PARTS M. Leśniak, J. Wieczorkiewicz s.c. 

d 4 446 GEDORE POLSKA Sp. z o.o. 

d 4 447 HEKTOS 

d 4 448 HYDROTOR  S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 

d 4 449 FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A.

d 4 450 CAST SA

d 4 451 CER MOTOR Sp. z o.o. 

d 4 452 KATPOL Sp. z o.o. 

d 4 453 SH HYBSZ Sp. z o.o. 

d 4 454 SZKOLTEX Daniel Sochacki 

d 4 455 MOJ S.A. 

d 4 456 PRO-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o. 

d 4 457 CENTER PLAST Sp. z o.o. 

d 4 458 VSTEEL MICHAŁ WRZESIŃSKI DORADZTWO

d 4 459 BULMACH Sp. z o.o. 

d 4 460 ALBECO Sp. z o.o. 
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d 4 460 SKF POLSKA S.A. 

d 4 461 SIJA Sp. z o.o. Sp.k. 

d 4 462 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

d 4 463 W.P. SIGMA Sp. z o.o. 

d 4 464 GĄSKA Sp. z o.o. 

e 4 465 MARTIN - AGRO 

e 4 466 F.H.U. ELEKTROPARK Justyna Wieczorek 

e 4 467 ROLLAND Technika Rolnicza 

e 4 468 HYDRO-FLEX Cezary Mazur 

e 4 469 KBKS POLAND

e 4 470 HORPOL J.I. A.T. Horeczy Sp.k. 

e 4 471 AGROCZAK

e 4 472 ALC LVIVAGROMASHPROEKT

e 4 473 WIGMET T. Dyrsowicz W. Maślanka Spółka komandytowo akcyjna 

e 1 474 GALEBREAKER EUROPE Sp. z o.o. 

e 4 476 PEKAO LEASING Sp. z o.o. 

e 4 477 LLC „NEW ELEVATOR”

e 4 478 ROPA UKRAINE LLC 

e 4 479 FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 

e 4 480 KAMAGRO Kamil Sprawka 

e 4 481 ASO VOLKSWAGEN Staszak Duszniki

e 4 482 TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o. 

e 4 483 MULTIMOTORS 

e 4 484 FIRMA BOROWCZYK s.c. M.B.Z.K. Borowczyk Przedsiębiorstwo Obrotu Skórami 
Futerkowymi 

e 4 485 PROFIMET Sp. z .o.o. 

e 4 486 ISM SEPARATOR Sp. z o.o. 

e 4 487 MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI ZAGRODA 

e 4 488 FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 

e 4 489 F.H.U. „BETI”

e 4 490 LTD. „DZST 2”

e 4 491
STATE ENTERPRISE ISTC AGROBIOTECH OF NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF UKRAINE AND MINISTRY OF EDUCATION & SCIENCE OF 
UKRAINE 

e 4 492 EUROCOPTER 

e 4 493 P.P.H.U. „WODZIŃSKI”

e 4 494 TECHNOPOL AGRO Sp. z o.o. 
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F 4 495 AGROKLON Dariusz Szczygieł 

F 4 496 LS TRACTOR POLSKA 

F 4 497 SOLID HITCH Sp. z o.o. Sp.k. 

C 2 Hala 1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

C 2 Hala 2 GAZETA SOŁECKA

C 2 Hala 3 BEST-AGRI.COM 

C 2 Hala 4 MAGAZYN BIOMASA 

C 2 Hala 5 TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA 

C 2 Hala 6 P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH

C 2 Hala 7 BAYWA AG 

C 2 Hala 8 AGROBAZALT Sp. z o.o. 

C 2 Hala 9 KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

C 2 Hala 10 INAMIOT.PL Sp. z o.o. 

C 2 Hala 11 ROS GUMA Sp. z o.o. 

C 2 Hala 12 BACTOTECH Sp. z o.o. 

C 2 Hala 13 GS SOFTWARE Sp. z o.o. 

C 2 Hala 14 ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o. 

C 2 Hala 15 DIESELTECHNIKA Sp. z o.o. 

C 2 Hala 16 NL NETHERLANDS PAVILION 

C 2 Hala 16 AGRIHOLLAND

C 2 Hala 16 AGRIWATCH B.V. 

C 2 Hala 16 APH GROUP

C 2 Hala 16 FLEXXOLUTIONS 

C 2 Hala 16 AGROVISION 

C 2 Hala 16 RINAGRO

C 2 Hala 16 GEOINFOSOLUTIONS 

C 2 Hala 16 KRAMER START

C 2 Hala 17 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Wydział Inżynierii Środowiska 
i Inżynierii Mechanicznej

C 2 Hala 18 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 2 Hala 19 TARGI KIELCE Sp. z o.o.

C 2 Hala 20 HYDRON hydraulika siłowa 

C 2 Hala 21 HIFI FILTER POLSKA Sp. z o.o.

C 2 Hala 22 BEVO Sp. z o.o. 

C 2 Hala 23 SERVICE MOTOARE NORD SRL 

C 2 Hala 24 RUBENA s.r.o.

C 2 Hala 25 AJ GROUP Sp. z o.o. 
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„daF” - andoteCH Sp. z o.o. 
Starkówiec Piątkowski 33a
63-013 Szlachcin
tel. 691 506 875
e-mail: df@andotech.eu 
www.andotech.eu 

Firma daF / aNdo TeCH spod Miłosławia w Wielkopolsce to 
uznany producent wysokiej jakości maszyn rolniczych – wozów 
paszowych i rozrzutników obornika, które w pełni zaspokoją ocze-
kiwania odbiorców. Nasze maszyny były wielokrotnie nagradzane 
złotymi medalami. We wszystkich działaniach koncentrujemy się 
na profesjonalnym wykonywaniu prac. Szczególnie w trakcie pro-
cesu budowy maszyn dbamy o jakość i najdrobniejsze szczegóły. 
Dysponujemy profesjonalnym zapleczem technicznym oraz per-
sonelem, aby móc kompleksowo świadczyć usługi na najwyższym 
poziomie. Nasi sprzedawcy zawsze starają się znaleźć odpowie-
dzi na zadane pytania oraz nietypowe rozwiązania. 
 
We are honored to introduce you our Company, daF / aNdo 
TeCH Sp. z o.o. The primary assumption of our Company is to 
fully satisfy our Customers’ requirements through professional 
and nice services. The Company ANDO TECH Sp. z o.o. spe-
cializes in production of feed mixers, spreaders and other ma-
chines for feeding. We specialize also in steel machining (mill-
ing, turning, grinding) and welding. We produce machines and 
components according to customer specification. We encourage 
you to starting a cooperation with our Company. 
If you have any questions please feel free to contact us. 

365Farmnet 
Group kGaa mbH & Co kG 
Hausvogteiplatz 10
10117 berlin | Germany
www.365farmnet.com

365FarmNet to innowacyjne oprogramowanie dla rolników. Wer-
sja podstawowa programu jest darmowa. Platforma pomaga w 
prowadzeniu dokumentacji polowych i zarządzaniu gospodar-
stwem rolnym. Program znacznie ułatwia pracę, pozwala na anali-
zowanie wyników oraz przyczynia się do uzyskania oszczędności 
na wszystkich poziomach zarzadzania gospodarstwem.

365FarmNet is an innovative software for farmers. The basic ver-
sion of the programme is free of charge. The platform helps with 
field documentation and farm management. The programme 
significantly facilitates work, enables the analysis of results and 
contributes to savings at all levels of farm management. 

4eVerytHinG Jacek kalkowski 
ul. Słowackiego 1 
98-200 Sieradz 
tel. 502 314 525
e-mail: parts@4everything.pl
www.tractorweigmt.pl

Firma handlowa 4E Jacek Kalkowski (4everything Jacek Kal-
kowski) oferuje szeroki wybór obciążników do wszystkich modeli 
i marek dostępnych na rynku. Obciążniki wykonane są w trzech 
technologiach: beton, magnetyt oraz żeliwo, co pozwala dobrać 
odpowiedni produkt do danego modelu ciągnika, również pod 
kątem kosztu jego zakupu. Ponadto ofercie firmy Tuz-y oraz 
Wom-y do ciągników. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem 
w Polsce i Europie Wschodniej marek Tenwinkel oraz Stem-
plinger.

Trading company 4E Jacek Kalkowski (4everything Jacek 
Kalkowski) is offering wide range of weights to all types and 
brands of the tractors. Weights are made in three technologies: 
concrete, magnetite and iron, which helps to choose an exact 
product to the tractor, also reffering to the price level. Also we 
are offering frontlinkages and front PTO’s for tractors. We are 
the sole distributor in Poland and Eastern Europe for Tenwinkel 
and Stemplinger brands.

ab GrouP
Porosły 94
16-070 Porosły
+48 606 320 720
office@abgroup.global
www.abgroup.global

AB GROUP to wyłączny Importer i Dystrybutor maszyn marek 
OZDOKEN, FIMAKS, HATTAT, HARMAK, WIZARD, TUTKUN, 
AKTURK na rynek polski. Oferta firmy to przede wszystkim 
pneumatyczne siewniki punktowe, siewniki zbożowe, ciągniki 
i ładowarki przegubowe oraz szeroka gama maszyn uprawo-
wych, zielonkowych oraz żniwnych.

AB GROUP is the Exclusive Importer and Distributor of the 
OZDOKEN, FIMAKS, HATTAT, HARMAK, WIZARD, TUTKUN, 
AKTURK brands to the Polish market. The company’s offer is 
primarily pneumatic precision planters, mechanical seed drills, 
tractors and agri.
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adi krzysztof dwórznik
ul. Wrzosowa 16
Sząbruk
11-036 Gietrzwałd
e-mail: biuro@tangozbiorniki.pl

Jesteśmy w branży od 2008 roku. Firma zajmuje się produk-
cją zbiornikow Tango Oil z tworzywa sztucznego, służących 
do przechowywania oleju napędowego, opałowego, AdBlue, 
Biodiesel i innych substancji żrących/chemicznych. Połączenie 
doświadczenia z silnym zapleczem technicznym i logistycznym, 
pozwala nam zdobywać i utrzymywać pozycję lidera na rynku. 
Wiele lat zebranych doświadczeń, znajomość rynku pozwalają 
utrzymać najwyższą jakość usług, ale rownież kształtują no-
woczesny design produktow, kreują innowacyjność rozwiązań 
konstrukcyjnych oraz umożliwiają ciągłe poszerzanie oferty 
i odpowiadanie na oczekiwania klientow co do funkcjonalności 
produktu. Wysoka jakość naszych wyrobow poparta certyfikata-
mi oraz wyróżnienia przyznawane naszym produktom dają gwa-
rancje najwyższej obsługi 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 skręt-
nych. Nasza oferta jest oczywiście szersza i zadowala absolut-
nie wszystkie wymogi rynku europejskiego i pozaeuropejskiego. 
Oprócz osi, mamy w swojej ofercie całą gamę zawieszeń jed-
noosiowych, dwuosiowych, trzyosiowych – resorowych i pneu-
matycznych. 

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
email: biuro@adraf.pl
adres strony: 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.

adS teCHniC s.c.
ul. świerklańska 109
44-264 Jankowice
tel. +48 791 700 540
e-mail: biuro@adstechnic.pl
www: www.adstechnic.pl
https://web.facebook.com/adStechnic/

Firma ADS Technic zajmuje się dystrybucją miniładowarek elek-
trycznych firmy Firstgreen Industries. Oferowane maszyny cha-
rakteryzują się wyjątkowo cichą pracą, dużą stabilnością, nie-
spotykanymi parametrami podnoszenia oraz niskimi kosztami 
użytkowania. Zerowa emisja spalin pozwala na wykorzystanie 
maszyny w dowolnych warunkach, wewnątrz pomieszczeń, w 
centrach miast, gospodarstwach rolniczych itp.

ADS Technic is a distributor of electric skid steer loaders Fir-
stgreen Industries. The offered machines are characterized by 
extremely quiet operation, high stability, unprecedented lifting 
parameters and low operating costs. Zero emission allows the 
machine to be used in any conditions, indoor, city centers, agri-
cultural environment ect.

aGCo Sp. z o.o. – maSSey FerGuSon
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-
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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.

aGenCJa PromoCJi rolniCtWa i aGrobizneSu 
„aPra” sp. z o.o.
myślęcinek, ul. bażancia 1
86-031 osielsko
tel. 52 584 17 4
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 rolnego 
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.

aGroPolSka multiportal rolny 
tel. 52 584 17 41
agropolska@agropolska.pl
www.agropolska.pl

Agropolska.pl to pierwszy mulitportal rolny, który jest częścią 
polskiego Wydawnictwa APRA - wydawcy specjalistycznych 
czasopism rolniczych. Rzetelne treści, szybkość przekazu, mo-
nitoring sytuacji w rolnictwie zapewniają portalowi liczną grupę 
odbiorców. Przejrzysty i intuicyjny layout pozwala użytkowniko-
wi na sprawne poruszanie się w działach: „Uprawa”, „Produkcja 

zwierzęca”, „Technika rolnicza”, „Agrobiznes”, „Prawo”, „Pienią-
dze”. Kompleksowe informacje o wydarzeniach branżowych, tar-
gach, dniach pola zebrane w dziale „Nadchodzące wydarzenia” 
są natomiast niezbędnym źródłem wiedzy dla rolników i firm 
z sektora rolnego. 

aGenCJa reStrukturyzaCJi i modernizaCJi 
rolniCtWa
ul. al. Jana Pawła ii 70 
00-175 Warszawa 
tel. 800 38 00 84
e-mail: info@arimr.gov.pl
www.gov.pl/web/arimr
https://www.facebook.com/arimr 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedy-
ną rolną unijną agencją płatniczą w Polsce, największą tego 
typu instytucją w Unii Europejskiej. Wspiera finansowo rozwój 
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wdrażanie 
programów UE oraz udzielanie pomocy ze środków krajowych. 
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR 
są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy z sektora rolno-
-spożywczego i samorządy lokalne. Agencja udziela również 
pomocy podmiotom z sektora rybackiego w ramach unijnych 
programów operacyjnych. ARiMR, oprócz centrali w Warszawie, 
posiada 16 oddziałów regionalnych oraz 314 biur powiatowych.  

ARMA support for the Polish rural areas. The Agency for Re-
structuring and Modernisation of Agriculture is the largest 
agricultural agency in the European Union. It is also the only 
institution in Poland that distributes state and EU funds for the 
development of agriculture, agri-food processing, rural areas 
and fishing. It serves over 1.3 million farmers, providing them 
each year with direct and area payments, funds from the Ru-
ral Development Programme and financial support for recovery 
from weather-related disasters causing farm losses.

aGoS GrouP marek zientecki
ul. Słoneczna 24
66-300 międzyrzecz
tel. 957411627
biuro@silosypaszowe.pl
www.silosyzbozowe.pl
www.silosypaszowe.pl

Jesteśmy producentem silosów zbożowych i paszowych. Naj-
większy magazyn silosów. Zrealizowaliśmy ponad 12 000 inwe-
stycji. podczas 20 lat działalności. Produkujemy też silosy zbo-
żowe 20 t–200 t z najtańszym systemem załadunku / rozładunku 
silosów.
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aGrami Sp. z o.o.
śmielin, ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
tel. +48 52 386 00 00
kom. +48 661 300 620
kom. +48 661 300 621
biuro@agrami.pl
www.agrami.pl
fb: @agraminawozy
 
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

aGrariuS 
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl
+16 675 03 38
biuro@agrarius.eu
niP: 632 194 55 75
https://www.facebook.com/agrarius/

Agrarius to polska firma która od 2006 roku oferuje produkty 
przeznaczone dla upraw rolniczych, ogrodniczych i leśnych. 
Podstawową zasadą firmy jest tworzenie i wdrażanie nowocze-
snych rozwiązań bezpiecznych dla roślin, ludzi i środowiska. 
Preparaty z naszej oferty łączy oryginalność, innowacyjność i 
maksymalna skuteczność działania poparta wieloletnimi bada-
niami oraz wysoka jakość.

Agrarius is a Polish company that has been offering products for 
agricultural, horticultural, and forestry crops since 2006. The ba-
sic principle of the company is to create and implement modern 
solutions that are safe for plants, people, and the environment. 
The preparations from our offer combine originality, innovation, 
and maximum effectiveness supported by many years of re-
search and high quality.

aGraViS teCHnik PolSka Sp. z o.o.
Pianowo 46
64-000 kościan
tel. 571 227 000
e-mail: info@agravistechnik-polska.pl
www.agravistechnik-polska.pl

Nasz asortyment obejmuje wszystko, co AGCO ma do zaofe-
rowania jeżeli chodzi o marki Fendt i Valtra. Marka Fendt to 
pełna paleta produktów: ciągniki, kombajny, sieczkarnie, prasy 
kostkujące i zwijające, technologie zbioru pasz i ochronę upraw. 
Marka Valtra to przede wszystkim sektor ciągników. Oprócz no-
wych maszyn oferujemy także duży wybór maszyn używanych 
w dobrym stanie oraz kompleksową obsługę maszyn rolniczych.
Jako eksperci w dziedzinie inżynierii rolniczej zapewniamy cią-
głe serwisowanie sprzętu rolniczego. 

Our range includes everything that AGCO has to offer in con-
nection with Fendt and Valtra brands. The Fendt brand cov-
ers a full range of products: tractors, combine harvesters, for-
age harvesters, square balers and round balers, forage har-
vesting technologies and crop treatment. The Valtra brand 
mainly covers 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. 

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 AGRE-
MO SP Z O.O. znajdują się: silosy z lejem zsypowym V = 30 
– 800 m3; silosy płaskodenne V = 60 – 6000 m3, suszarne zbo-
żowe o wydajnościach od 3 t/h do 30 t/h; podnośniki kubełkowe, 
przenośniki łańcuchowe, ślimakowe i taśmowe; mieszalnie pasz 
o wydajnościach: 1 t/h – 20 t/h.
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aGriCarb 
8 rue Jean mace
69330 meyzieu
FranCJa/ FranCe 
+ 33 (0) 478 04 78 11
e-mail: contact@agricarb.com
www.agricarb.com

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 Neth-
erlands, when the sale of knapsack sprayers began. In 1986, 
the first self-propelled sprayers were designed and produced. 
Currently, Agrifac offers self-propelled sprayers Agrifac Condor 
5 and Agrifac Endurance 2. In addition to self-propelled spray-
ers, 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 oferuje szeroką gamę maszyn rolniczych uznanych 
na rynku marek: JCB, Schuitemaker, Veenhuis, Jan Veenhuis, 
Elho, CHD, Horizon, Evers Agro, Naïo, Lyckegård, Fischer, Al-
pego. Maszyny JCB dystrybuowane są również za pośrednic-
twem sieci dealerów. W asortymencie firmy znajdują się także 

używane maszyny, wynajem, usługi serwisowe oraz osprzęty 
i części dostępne w 16 oddziałach w Polsce.

Agrihandler deals in the direct selling of the wide range of profes-
sional agricultural machinery the well-recognised brands: JCB, 
Schuitemaker, Veenhuis, Jan Veenhuis, Elho, CHD, Horizon, 
Evers Agro, Naïo, Lyckegård, Fischer, Alpego. JCB machines 
are available also through dealer network. The company offers 
also used machines, rental, attachments, parts and provide ser-
vicing at 16 branches.

aGri Holland
nl netherlands Pavilion
address: nieuwe kanaal 9d-3
Phone: +31317-467666
email address: info@agriholland.nl
Website: www.agriholland.nl 

AgriHolland jest wydawcą wiadomości, wiedzy i ofert pracy 
w agrobiznesie. Dajemy Ci wiadomości, które musisz wiedzieć, 
aby przetrwać w agrobiznesie. Krótkie i zwięzłe wiadomości 
z linkami do dalszych szczegółów. Ożywiamy wiedzę poprzez 
rozwijanie e-learningu oraz zarządzanie kursami i studentami 
w systemie zarządzania nauczaniem. A na początku lub w trak-
cie Twojej kariery zawodowej www.agriholland.nl jest właści-
wym miejscem dla największej tablicy ogłoszeń w agrobiznesie. 
Bezpłatny e-learning dla Polski. Dla Polski opracowaliśmy e-le-
arning o materii organicznej gleby (SOM), który jest dostępny 
bezpłatnie pod adresem: www.elearninggleba.pl. Zarejestruj 
się i uzyskaj bezpłatny dostęp do modułu w języku polskim i/lub 
angielskim). Rozwijamy e-learningi dla firm i organizacji i odcią-
żamy je od ciężaru ich publikowania. Robimy to poprzez hosting 
systemu zarządzania nauką, rejestrację kursu i gotowość do po-
mocy w razie pytań. Jeśli chcesz rozwijać e-learning lub chcesz 
pozbyć się trudności związanych z publikowaniem e-learningu, 
skontaktuj się z nami: Harrie Kootstra (+31 6 255585984 lub 
h.kootstra@agriholland.nl).

AgriHolland is a publisher of news, knowledge and jobs in agri-
business. We bring you the news you need to know to survive in 
agribusiness. Short and concise messages with links to further 
depth. We bring knowledge to life by developing e-learnings and 
manage courses and students in a Learning Management Sys-
tem. And for the start of, or during your working career, www.
agriholland.nl is the right place for the largest job board in the 
agribusiness. Free e-learning for Poland. For Poland, we have 
developed an e-learning about Soil Organic Matter (SOM), which 
can be accessed for free at: www.elearninggleba.pl. Register 
yourself and get free access to the module, in Polish and/or En-
glish). We develop e-learnings for companies and organizations 
and relieve them of the burden of publishing them. We do this 
by hosting the Learning Management System, conducting the 
course registration and being ready with our helpdesk in case of 
questions. If you want to develop e-learning or if you want to get 
rid of the difficulties of publishing e-learnings, please feel free to 
contact us: Harrie Kootstra (+31 6 255585984 or h.kootstra@
agriholland.nl).
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aGrikomP PolSka Sp. z o.o. 
ostrzeszów Pustkowie 34a
63-500 ostrzeszów 
tel. 62/ 597 45 72 
e-mail: p.krawczyk@agrikomp.pl
www.agrikomp.pl

Zajmujemy się doradztwem, projektowaniem, budową oraz ser-
wisem biogazowni rolniczych w systemie „pod klucz”. Oferujemy 
uniwersalne instalacje wykorzystujące szeroki wachlarz substra-
tów, od produktów pochodzenia rolniczego po odpady z zakła-
dów przetwórczych. W naszych biogazowniach wykorzystujemy 
komponenty własnej produkcji, min. mieszadło Paddelgigant®, 
podajnik substratów stałych Vielfraβ® czy membrana Biolene®.

We provide consulting, design, construction and service of ag-
ricultural biogas plants. We offer versatile installations using 
a wide range of substrates, from agricultural products to waste 
from processing plants. Our biogas plants use components 
of our own manufacture, including Paddelgigant® agitator, 
Vielfraβ® solid substrate feeder or Biolene® membrane.

aGrimet Sp. z o.o.
babki 4
19 – 500 GoŁdaP
www.agrimet.com
info@agrimet.com
tel. +48 87 562 51 99

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 satysfakcję. STAWIAJĄC NA JAKOŚĆ BU-
DUJEMY ZAUFANIE.

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.

aGrio mzS s.r.o.
Cz – 382 03, mříč 66
tel.: +420380721111
info@agrio.cz
www.agrio.cz

Produkcja i sprzedaż zraszaczy, przebudowa zraszaczy, sprze-
daż wszystkich komponentów do opryskiwaczy, rozpylaczy, na-
wigatorów satelitarnych, serwis, testowanie.

Manufacture and sale of sprinklers, renovation of sprinklers, sale 
of all components for sprinklers, jets, satellite navigators, servic-
ing, testing.

aGriPak Sp. z o.o Sp. k.
Stary drzewicz
96-315 Wiskitki
tel. 46 8972 17 17
e-mail: anna@agripak.pl
www.agripak.pl

Firma Agripak Sp. z o.o. i Sp. Komandytowa zajmuje się techno-
logią magazynowania i zakiszania płodów rolnych w rękawach 
foliowych, a także produkcją i sprzedażą nowoczesnych maszyn 
rolniczych. Jesteśmy obecni w branży rolniczej ponad 15 lat. 
W tym okresie zaufały nam największe polskie gospodarstwa 
rolnicze, przedsiębiorstwa z branży rolniczej, a także wiodące 
krajowe i zagraniczne hodowle. Zapraszamy do współpracy.

aGriPartS Global 
ul. kolejowa 291a
05-092 Łomianki k/Warszawy
tel./fax +48 22 751 13 24 
kom. 602 731 747
info@agripartsglobal.com

Wały przegubowo-teleskopowe standardowe oraz szerokokąt-
ne, marki AgriPartsGlobal to gwarancja jakości i długiej nieza-
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wodności. Nasze wały składamy w Polsce, posiadamy bardzo 
duże zaplecze magazynowe. APG to nowoczesna marka na-
stawiona na potrzeby rynku. Naszym celem jest dostarczenie 
Klientom produktów o najwyższej jakości. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom naszych Klientów stale poszerzamy naszą 
ofertę i wprowadzamy nowe produkty.
Naszym Klientom 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

PTO drive shafts basic and wide angle, AgriPartsGlobal brand is 
a guarantee of quality and long reliability. We make our shafts in 
Poland, we have a very large warehouse base. APG is a modern 
brand focused on the needs of the market. Our goal is to provide 
customers with products of the highest quality. In order to meet 
the expectations of our clients, we are constantly expanding our 
offer and introducing new products.
We offer our clients:
• PTO drive shafts
• Friction torgue limiter, overrunning clutch, ratchet torgue limi-

ter and shear bolt torgue limiter. 
• Wide angle joint
• PTO Adaptor
• Tube yoke and spline yoke
• Star, lemon and triangle profile tubes

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.

aGriSem international S.a.S.
ul. 535 rue Pierre levasseur F-44158 ancenis-Cedex 
FranCJa / FranCe
tel. 33/ 251 14 1440
e-mail: agrisem@agrisem.com 

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

AGRISEM International is a French company, leader in the de-
sign, manufacture and sales of „TCS” implements for tillage and 
sowing. We offer 3 main product lines: PLOW – soil looseners 
working between 15 and 50 cm depth, MULCH – Stubble break-
ers with discs or tines, SEM – solutions of sowing

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 pro-
duction 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 ex-
pectations of our clients, we guarantee the highest quality of 
the services. 

aGritubel S.a.
aGro manaGer robert FioŁek
ul. bogumińska 21
47-460 Chałupki
Polska

AGRITUBEL od ponad 30 lat zajmuje się wsparciem hodowców 
oraz dystrybutorów w projektowaniu i modernizacji budynków 
inwentarskich. Nasze produkty są dopracowane i funkcjonalne, 
dając komfort użytkowania zarówno zwierzętom jak i hodowcy. 
Naszym celem jest przeprowadzenie całego procesu od projek-
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tu, przez zamówienie i montaż aż do końcowego sukcesu w peł-
nej współpracy z hodowcą oraz dystrybutorem.

For over 30 years, AGRITUBEL has been supporting breeders 
and distributors in the design and modernization of livestock 
buildings. Our products are refined and functional, providing 
comfort of use for both animals and breeders. Our goal is to 
carry out the entire process from design, through ordering and 
assembly to the final success in full cooperation with the breeder 
and distributor.

aGriWatCH bV
nl netherlands Pavilion
Contact person: ali abkar
address: industrieplein 1
7553 ll Hengelo, the netherlands
Phone: +31 642 648 220
email address: info@agriwatch.nl
Website: www.agriwatch.nl

Monitorujemy uprawy od poziomu krajowego/regionalnego do 
strefy/zakładu. AgriWatch jest firmą badawczo-rozwojową (akre-
dytowaną przez rząd holenderski). Pozwala nam to świadczyć 
wysokiej jakości usługi konsultingowe w zakresie badań i roz-
woju oraz zatrudniać międzynarodowych badaczy. W AgriWatch 
jednym z naszych podstawowych zadań jest doradzanie rolni-
kom i wykonawcom korzystającym z wiedzy geoprzestrzennej 
w rolnictwie w nowych warunkach klimatycznych, takich jak 
susza. Nasze rozwiązania opierają się na integracji danych 
teledetekcyjnych (RS) (satelitarnych, lotniczych, dronów, IoT), 
danych GIS (mapy) oraz wiedzy eksperckiej. CoSpectroCam 
do akwizycji danych hiperspektralnych i przestrzennych do kali-
bracji danych w rolnictwie precyzyjnym i RS jest sztandarowym 
przykładem naszych przełomowych innowacyjnych produktów. 
Nasza wiedza pozwala nam również na opracowanie i realizację 
szytych na miarę szkoleń i staży z zakresu Geoinformacji i Ob-
serwacji Ziemi.

We monitor crops from national/regional to zone/plant lev-
els. AgriWatch is an R&D company (Accredited by the Dutch 
government). This allows us to provide high-quality R&D con-
sulting services and to hire international researchers. At Ag-
riWatch, one of our core mandates is to advise farmers and 
contractors using Geospatial Knowledge in Agriculture under 
new climate conditions such as drought. Our solutions are 
based on integrating remote sensing (RS) data (satellite, air-
borne, drone, IoT), GIS data (maps), and expert knowledge. 
The CoSpectroCam for acquiring hyperspectral and high-spa-
tial data for Precision Agriculture and RS data calibration is a 
flagship example of our breakthrough innovative products. Our 
expertise also allows us to develop and execute tailor-made 
training and internship in the fields of Geo-Information and 
Earth Observation.

aGriWir dominik brząkała 
ul. radomina 15 b
98-350 biała Podlaska 
tel: 0048 508-065-084
biuro@agriwir.pl

AGRIWIR to polski producent maszyn do uprawy użytków zielo-
nych i siewników pneumatycznych do poplonów i traw.
 
AGRIWIR is a manufacturer of agricultural machines for culti-
vation of grassland, pneumatic seed drills for secondary crops 
and grass.

aGro FrankoPol tomasz abramczuk
Wasilew Szlachecki 45
08-307 repki 
tel: 25 781-02-81
tel: 884-600-288
e-mail: biuro@frankopol-maszyny.pl
www: 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
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aGro ubezPieCzenia 
- towarzystwo ubezpieczeń Wzajemnych
ul. rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
telefon: 22 203 27 01
fax: 22 211 04 49
poczta@agroubezpieczenia.pl
www.agroubezpieczenia.pl

AGRO Ubezpieczenia to w 100% polska firma ubezpieczenio-
wa. Właścicielem Towarzystwa jest Fundusz Składkowy Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników. Ubezpieczyciel posiada kom-
pleksową ofertę skierowaną zarówno do klienta indywidualnego 
jak i biznesowego, którą stanowią ubezpieczenia: rolne, komu-
nikacyjne, domów i mieszkań, turystyczne, dla małych i średnich 
firm oraz dla dużych korporacji.

AGRO Ubezpieczenia is a 100% Polish insurance company. 
The owner of the company is Fundusz Składkowy Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników. The insurer’s comprehensive offer, 
aimed both at individual and business clients, includes the fol-
lowing insurance products: agricultural, motor, house and apart-
ment, tourist, targeted at SME and large corporations.

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. Do-
łącz do nas na portalach Facebook, You Toub, Instagram, Twiter 
czy Linkedin

aGrobazalt Sp. z o.o 
Wilków 100 
59-500 złotoryja 

Koncept naturalności, ekoinnowacje i troska o jakość Twoich 
plonów. Agrobazalt dzisiaj, to nie tylko wsparcie dla lokalnych 
odbiorców, ale również szerokie spojrzenie na długofalowe 
efekty i grono pozytywnych opinii wśród pasjonatów, właścicieli 
gospodarstw ekologicznych.

The concept of naturalness, eco-innovation and care for the 
quality of your crops. Agrobazalt today is not only a support for 
local recipients, but also a broad view on long-term effects and 
numerous positive opinions among enthusiasts and owners of 
organic farms.

aGroblaz błażej Sikora
niedźwiedź 1b
63-500 niedźwiedź
www.agroblaz.pl
agroblaz@gmail.com
agroblaz@agroblaz.pl
tel. 502 024 204

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 zamiatarek napędzanych hydraulicznie, zawiesza-
nych do ładowarek i ładowaczy czołowych oraz bram bioaseku-
racyjnych (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 hydraulically driven sweepers for loaders and 
front loaders as well as bioinsurance gates (bird flu, ASF, etc.).
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aGrobor dariusz borowski
zdziar Wielki 15a
09-440 Staroźreby 
tel. +48 509 492 913
email: dariuszborowski@agrobor.com.pl
www.agrobor.com.pl

aGroConCePt Cezary Wincenciak 
ul. Hubalczyków 10/12
09-410 Płock 
tel. 608 416 710
e-mail: agroconceptcw@gmail.com
www.hektarwiedzy.pl

aGroCzak Sp. z o. o. 
ul. mławska 33/13,
87-500 rypin
tel. +48 575 075 466
mail: handel@agroczak.pl
www: mailScanner has detected a possible fraud attempt 
from „www.swimer.pl” claiming to be 
www.agroczak.pl

Agroczak to polska firma, która w swojej ofercie posiada kom-
pleksowe wyposażenie dla rolnictwa. W jej asortymencie znaj-
dują się m. in.: części do ciągników i maszyn rolniczych, hydrau-
lika siłowa, narzędzia i sprzęt ogrodniczy, filtry, oleje, akumula-
tory, a także zbiorniki do magazynowania i dystrybucji płynów 
marki SWIMER oraz SIBUSO.

Agroczak is a Polish company that offers complete equipment 
for agriculture. Its assortment includes, among others: parts for 
tractors and agricultural machines, high-pressure hydraulics, 
garden tools and equipment, filters, oils, batteries, as well as 
SWIMER and SIBUSO liquid storage and distribution tanks. 

aGroeeCoPoWer Sp. z o.o. oddział w Polsce
ul. lwowska 31/101
56-400 oleśnca
e-mail: robert@agroecopower.pl
telefon +48 722004203
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.

agroekoPlus Sp. z o.o.
kuniów 17b
46-200 kluczbork
tel.:+48 664 443 355
e-mail: info@agroekoplus.pl
www.agroekolus.pl

Firma AgroEkoPlus jest wyłącznym dystrybutorem Systemu Na-
wożenia AKRA. Wszystkie produkty AKRA mogą być stosowa-
ne w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym. Przywracają 
naturalną równowagę gleb oraz zapewniają zbilansowane za-
opatrzenie roślin w makro- i mikroskładniki. Nawóz granulowany 
krzem-zeolit-makro- i mikroelementy, nawozy dolistne, minerali-
zacja słomy, bakterie azotowe, wapno pyliste.

AgroEkoPlus is the exclusive distributor of the AKRA Fertilisa-
tion System. All AKRA products can be used in conventional 
and organic farming. They restore the natural balance of soils 
and ensure a balanced supply of macro- and micro-nutrients to 
plants. Granular fertiliser silicon-zeolite-macro and micronutri-
ents, foliar fertilisers, straw mineralisation, nitrogenous bacteria, 
dusty lime.

aGroFunka
zielona Wieś 27
63-900 rawicz
tel. 65/ 322 25 81
e-mail: agrofunka@wp.pl

AGROFUNKA od 2010 roku nieprzerwanie zajmujemy się sprze-
dażą nowych maszyn rolniczych, budowlanych, komunalnych, 
leśnych oraz sprzętu do ATV. Współpracujemy z firmami z Polski, 
Niemiec, Czech oraz Szwecji. Atutem naszej firmy jest profesjo-
nalna obsługa klienta co charakteryzuje się indywidualnym podej-
ściem do każdego nabywcy naszych maszyn. Sprzęt dostarczany 
jest bezpośrednio do klienta z możliwością montażu.

AGROFUNKA since 2010 we have been continuously selling 
new agricultural, construction, municipal and forestry machinery 
as well as ATV equipment. We work with companies from Po-
land , Germany, Czech Republic and Sweden. The advantage of 
our company is professional customer service which is charac-
terized by an individual approach to every costumer. The equip-
ment is delivered directly to the buyer with assembly option. 
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aGroklon dariusz Szczygieł 
Policzko 11
97-570 Przedbórz 
tel. 695 757 682
e-mail: agroklon@onet.pl
www.agroklon.pl

aGro-land marek różniak
śmielin
ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
tel. +48 52 386 00 00
sekretariat@agro-land.eu.com
https://agro-land.net/
fb: @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, Kaweco. Po-
nadto świadczy usługi w zakresie serwisu oraz części zamien-
nych.

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, Kaweco and MZURI. 

aGroland Sebastian brząkała
ul. targowa 10
98-346 Skomlin
tel. 043 843 01 43
email: office@agroland.pro

Firma AGROLAND z siedzibą koło Wielunia jest producentem 
maszyn i urządzeń dla branży rolniczej. Od momentu założe-
nia w roku 2010, AGROLAND rozwija się w szybkim tempie, 
zwiększając znacząco rok do roku asortyment oferowanych pro-
duktów. Oferta produktowa firmy obejmuje maszyny do uprawy 
intensywnej, jak również maszyny do uprawy ekologicznej.
 
The company AGROLAND is a manufacturer of agricultural ma-
chinery. The company headquarters is located nearby Wieluń. 
Since the beginning in 2010, the company has been developing 
rapidly. AGROLAND has been significantly increasing sales rev-
enues, and the range of products from year to year. AGROLAND 
offers machines for intensive cultivation as well as machines for 
ecological farming. 

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 
advise 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. 

aGroma S.a w Poznaniu 
ul. Gnieźnieńska 99, bogucin 
62-006 kobylnica 
tel.(061)877 38 21 
e-mail: agroma@agroma-poznan.pl
 www.agroma-poznan.pl

Kompleksowo zaopatrujemy gospodarstwa rolne. Jesteśmy li-
czącym się na rynku dystrybutorem części i akcesoriów, maszyn 
i urządzeń rolniczych a także bezpośrednim importerem wózków 
widłowych LiuGong. Posiadamy rozbudowaną własną sieć 34 
punktów sprzedaży a także prowadzimy sprzedaż hurtową. Je-
steśmy dealerem ciągników, maszyn rolniczych i budowlanych 
marki Kubota. 
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aGromarket Sp. z o.o. Sp.k. 
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.

aGromaSH kalina llC
nezalezhnosti str 46 
22403 kalynivka, ukraine
+380 (67) 433 48 87
e-mail: agrokalina@gmail.com
www.agrokalina.com

aGro-maSz agriculture sp. z o.o. (dawniej aGro-
maSz Paweł nowak)
Strzelce małe 78
97-515 masłowice
tel. +48 44 787 49 24
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 
http://www.agro-masz.eu

Przedsiębiorstwo AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o. (dawniej 
AGRO-MASZ Paweł Nowak) jako producent maszyn rolniczych 
o wysokiej jakości, dąży do stałego podnoszenia jakości wyro-
bów oraz obsługi Klientów co stanowi fundamentalną zasadę na 
której opiera się jej dzisiejsze funkcjonowanie oraz przyszłościo-
wy rozwój.

The company AGRO-MASZ Paweł Nowak, as a manufacturer of 
high-quality agricultural machinery, strives to constantly improve 

the quality of products and customer service, which is the funda-
mental principle on which its present-day functioning and future 
development are based.

agro-max Pstrągowski krzysztof
09-300 Żuromin, będzymin, ul. Główna 71
tel. 23 685 62 67, 507-145-684
www.agrmax.biz.pl

Firma Agro-Max Pstrągowscy z siedzibą w Będzyminie zaj-
muje się produkcją maszyn rolniczych, sprzedażą i montażem 
hiszpańskich agregatów prądotwórczych marki Himoinsa. Pro-
dukujemy Wozy Asenizacyjne od 3000 litrów do 30 000 litrów, 
aplikatory dozujące gnojowicę doglebowe i naglebowe, łado-
wacze czołowe wraz z osprzętem i owijarki do bel. Prowadzimy 
sprzedaż maszyn rolniczych różnych producentów.

The Agro-Max Pstrągowscy company based in Bedzymin deals 
with the production of agricultural machinery, sale and assembly 
of Spanish Himoinsa power generators. We are manufacturer of 
slurry tankers from 3,000 l to 30,000 l, trailing and disc applica-
tors, front end loaders with accessories and bale wrappers. We 
sell agricultural machinery from various manufacturers.

aGromeHanika d.d.
Hrastje 52a 
4000 kranj, Słowenia
tel.: +48 503 508 083
www: 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 
litrów - wyposażone w belki o szerokości od 8 do 30 metrów, 
sadownicze o pojemności od 100 do 2000 litrów, a także uniwer-
salne mikrociągniki o mocy do 60 kM. Ofertę firmy uzupełniają 
produkowane przez Agromehanikę podzespoły do różnego typu 
opryskiwaczy. Wieloletnie doświadczenie w produkcji opryski-
wacz pozwala nam na zaoferowanie produktów bardzo wysokiej 
jakości w atrakcyjnych cenach. 
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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.

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; TRIOLIET: wozy paszowe, wycinaki do 
kiszonek; MANITOU: teleskopowe ładowarki rolnicze, wózki wi-
dłowe. 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 equipment 
from 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; TRIOLIET: feed 
wagons, silage cutters; MANITOU: agricultural telescopic load-
ers, forklifts. Professional agrotechnical services. Warranty and 
post-warranty service. Original spare parts. Factory and Agromix 
Kredyt financing as well as professional agricultural consultancy.

aGrona anna Pintos
ul. Słoneczna 17 
97-570 Przedbórz
zakład Produkcyjny:
Wola Przedborska 17d
97-570 Przedbórz
tel. kom. +48 604 483 950
tel. kom. +48 602 771 695
e-mail: kontakt@agrona.com.pl
www. agrona.com.pl

AGRONA to dynamicznie rozwijający się producent maszyn 
rolniczych. Oferujemy szeroką gamę maszyn uprawowych. 
Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klientów oraz jakość 
produktów. Stale powiększamy nasz asortyment, by sprostać 
oczekiwaniom kupujących.

AGRONA is a dynamically developing producer of agricultural 
machinery. We offer a wide range of cultivation machines. The 
most important for us is customer satisfaction and product qual-
ity. We are constantly expanding our range of products to meet 
the expectations of buyers.

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.
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Sales and service for Agronomic, Irrimec and Caruelle, Ma-
trot. Potato planters, ridgers, harvesters, storage, equipments, 
inter- -row cultivators for vegetable, sugar beets and rape; ir-
rigation 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 naj-
lepszych gatunków stali trudnościeralnych, zrobotyzowanej 
technologii napawania SSA i PTA oraz implementacji wkładek 
ze spiekanego węglika wolframu potrafimy kilkunastokrotnie 
zwiększyć odporność na ścieranie części stosowanych w rol-
nictwie. Wprowadzamy innowacyjne technologie – BoroNit. 
Zapewniamy 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.

aGroSHarinG
86-200 Chełmno
ul. magazynowa 2
tel: 785-552-021
mail: kontakt@agrosharing.pl

AgroSharing oferuje wynajem ciągników, opryskiwaczy i kom-
bajnów John Deere oraz innych maszyn rolniczych (m.in. łado-
warek Kramer czy pługów Kverneland) na tak długo, jak potrze-
bujesz. W ofercie posiadamy trzy warianty wynajmu – dobowy, 
krótkoterminowy (do 12 miesięcy) i długoterminowy (od 24 do 
36 miesięcy).

Agrosharing offers rentals of John Deere brand machinery such 
as agricultural tractors, sprayers, combines and other brand ma-
chinery including Kramer loaders or Kverneland ploughs, for as 
long as you require. In our offer we have 3 types of rental con-
tracts – daily rentals, short term rentals (up to 12 months) and 
long term rentals (from 24 months up to 36 months).

aGro-SieĆ maSzyny Sp. z o.o
86-200 Chełmno
ul. magazynowa 2
tel: 664-144-575
e-mail: maszyny@agro-siec.pl
www.agro-siec.pl

Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki John Deere w Pol-
sce. Oferujemy także sprzedaż maszyn rolniczych, m.in. takich 
marek jak Hawe, Kverneland, Vaderstad, Kramer, Mazzotti, Sa-
masz czy Joskin. Posiadamy szeroki asortyment nowych i uży-
wanych maszyn. Jesteśmy również dostawcą części do maszyn 
rolniczych i komunalnych. Wsparcie techniczne zapewnia serwis 
maszyn z wykwalifikowanym zespołem. Ponadto dysponujemy 
mobilną naprawą maszyn. Przyczepy Hawe były pierwszymi 
tego typu pojazdami używanymi od dziesięcioleci. W ofercie 
posiadamy przyczepy transportowe, przeładunkowe oraz roz-
rzutniki obornika. Zapraszamy na naszą stronę i social media.

We are an authorised dealer of the John Deere brand in Poland. 
We offer sale of agricultural machinery, including brands such as 
Hawe, Kverneland, Vaderstad, Kramer, Mazzotti, Samasz and 
Joskin. We own a wide variety of brand new and used machin-
ery. We are also a supplier of spare parts for agricultural machin-
ery and lawn and garden machinery. We offer technical support, 
that is provided by our qualified service team. Additionally, we 
provide mobile technical support service. Hawe trailers were the 
first vehicles used for decades. In our offer we have transport 
trailers, re-loading trailers and manure spreaders.

aGroSmart.Pro – SyStemy telemetryCzne
ul. bohaterów Getta 2a, 57-300 kłodzko 
telefon: 500-170-000, Fax: 748670014
e-mail: biuro@agrosmart.pro
www: https://agrosmart.pro 

AgroSmart to system telemetryczno-logistyczny pozwalający 
oszczędzać paliwo, AdBlue, zarządzać pracownikami, polami 
i maszynami. Umożliwia generowanie raportów tankowań, spa-
lania oraz pomaga zapobiegać kradzieżom paliwa. AgroSmart 
generuje raporty dziennego zużycia paliwa, zużycia paliwa na 
dane pole, czy na dojazd do pola. Rejestruje także postoje, hi-
storię tras i pomaga w rozliczaniu wykonywanych usług.

AgroSmart is a telemetry and logistics system that allows you 
to save fuel, AdBlue, manage employees, fields and machines. 
It enables the generation of fueling reports and helps to prevent 
fuel theft. AgroSmart generates reports of daily fuel consumption, 
fuel consumption per field or for access to the field. It also records 
stops, route history and helps in settling the services provided.
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aGro-Sorb Sp. z o.o.
ul. Gruszowa 47
42-215 Częstochowa, Polska
tel. 34 366 54 49
e-mail: biuro@agro-sorb.com
www.agro-sorb.com
youtube: polskie aminokwasy
Facebook: agro-Sorb

Biopharmacotech jest producentem biostymulatorów marki 
agro-Sorb - preparatów najnowszej generacji do wspomaga-
nia i regeneracji roślin po okresach stresowych oraz do pod-
niesienia plonowania do wszystkich rodzajów upraw. Zawarte 
w BIoSTymULaToraCH agro-Sorb biologicznie aktywne 
woLNe amINoKwaSy L-α uzyskuje się w procesie hydrolizy 
enzymatycznej. Tylko dzięki tej metodzie związki bioaktywne 
potrafią interweniować w mechanizmy fizjologiczne roślin. Pro-
dukty są zarejestrowane w MRiRW oraz przebadane w różnych 
warunkach klimatycznych.

Biopharmacotech is a producer of agro-Sorb biostimulants - 
new generation biostimulants to support and regenerate plants 
after stressful periods and to increase yields for all types of 
crops. The biologically active L-α Free amINo aCIdS con-
tained in the Agro-Sorb biostimulants are obtained in the pro-
cess of enzymatic hydrolysis. Only thanks to this method, 
bioactive compounds can intervene in the physiological mecha-
nisms of plants. The products are registered in the Ministry of 
Agriculture and tested in various climatic conditions.

aGro-Stal s.c. adam zemsta, arkadiusz Łuszcz 
kraszewice 76 
97-515 masłowice
tel. 721 605 761
e-mail: agrostal@interia.eu 
www.agrostal.eu

Firma Agro-Stal z siedzibą w Kraszewicach w województwie 
łódzkim, prowadzi działalność w zakresie produkcji sprzętu rol-
niczego do uprawy roli. W ofercie znajdują się brony talerzowe, 
agregaty podorywkowe, agregaty uprawowo-siewne oraz wały 
posiewne.

The Agro-Stal company, based in Kraszewice in the Łódź Prov-
ince, is active in the production of agricultural equipment for till-
age. The offer includes disc harrows, stubble cultivating units, 
cultivating and sowing units and following rollers.

aGroSulCa
Pl. Staszica30
50-222 Wrocław
telefon: 32 4294 700
e-mail: nawozy@agrosulca.com.pl
www:agrosulca.com.pl

AgroSulCa – nawóz siarkowo-wapniowy – producent: PGE 
Ekoserwis S.A. Nawóz AgroSulCa poprawia właściwości gle-
by 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
Jagiellonów 4
73-150 Łobez
tel: 91 4645661
www: www.agrotechnology.pl
email: kontakt@agrotechnology.pl

Jesteśmy prekursorami Rolnictwa Precyzyjnego, działamy 
w branży 20 lat. Oferujemy najnowsze technologie związane 
z badaniami glebowymi (skanowanie, pobieranie, analiza, 
doradztwo nawozowe, plany i aplikacje inteligentnego nawo-
żenia), technologią GPS, oprogramowaniem, doradztwem, 
zarządzaniem danymi, informacjami z dronów/satelit. Repre-
zentujemy czołowe firmy jak Topcon, VerisTech, Wintex, Au-
gmenta

We are precursors of Precision Agriculture, we operate in the 
industry for 20 years. We offer the latest technologies related to 
soil research (scanning, sampling, analysis, fertilization consult-
ing, intelligent fertilization plans and applications), GPS technol-
ogy, software, consulting, data management, information from 
drones/sats. We represent companies as Topcon, VerisTech, 
Wintex, Augmenta.
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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 handel 
częściami zamiennymi do ciągników produkcji rosyjskiej, ukra-
ińskiej, białoruskiej, polskiej i czeskiej wszystkich typów tj; MTZ-
50,80,82; BELARUS, PRONAR, JUMZ; DT-75; T-25; T-150, 
URSUS, ZETOR .  

The main profile of „AGROTEX” company is trading spare parts 
for Russian, Ukrainian and Belarusian tractors MTZ-50,80,82; 
Belarus, Pronar, JUMZ, T-25, LTZ, T-150, DT-75, URSUS, ZE-
TOR.

aGro-tom tomasz kaniewski
ul. błonie 46 
63-860 Pogorzela
tel: + 48 65 572 72 45
e-mail: sekretariat@agro-tom.eu
www.agro-tom.eu

Agro-Tom Tomasz Kaniewski to polska firma z ponad 15-letnim 
doświadczeniem w produkcji maszyn rolniczych dedykowanych 
zarówno dla mniejszych, jak i większych gospodarstw. Prężnie 
rozwijający się producent specjalizuje się w maszynach do upra-
wy, nawożenia oraz siewu. W ofercie posiada ponad 200 typów 
różnych maszyn. Firma posiada obszerną sieć dealerską na 
terenie Polski, jak również zagranicą. 

Agro-Tom Tomasz Kaniewski is a Polish company with over 15 
years of experience in the production of agricultural machinery 
dedicated to both smaller and larger farms. A dynamically devel-
oping manufacturer specializes in machines for cultivation, ferti-
lization and sowing. The offer includes over 200 types of various 
machines. The company has an extensive dealer network in 
Poland as well as abroad.

aGroViSion 
nl netherlands Pavilion
Contact person: rafał zięba

Wilmersdorf 50, 7327 aC apeldoorn the netherlands
Phone: +31570-664138
email address: info@agrovision.com
Website: https://www.agrovision.com/pl
 
Od 1986 roku AgroVision opracowuje inteligentne oprogra-
mowanie dla sektora rolniczego. Z naszych biur w Holandii, 
Belgii i Danii wprowadzamy nasze produkty na rynek z po-
mocą ponad 175 współpracowników. Poprzez naszych lokal-
nych pracowników i dystrybutorów dostarczamy i wspieramy 
nasze oprogramowanie na całym świecie. Szybko reagujemy 
na nowe wydarzenia, zmiany przepisów w sektorze rolniczym 
oraz prośby i sugestie naszych klientów. Tysiące rolników i firm 
z sektora agrobiznesu codziennie korzysta z naszych produk-
tów. O każdej porze dnia mają doskonały wgląd w zarządzanie 
operacyjne.

Since 1986 AgroVision has developed smart software for the 
agricultural sector. From our offices in the Netherlands, Belgium 
and Denmark, we bring our products to the market with the help 
of over 175 colleagues. Through our local employees and dis-
tributors we supply and support our software all over the world. 
We are quick to respond to new developments, changed legisla-
tion in the agricultural sector and the requests and suggestions 
of our customers. Thousands of farmers and companies in the 
agribusiness sector use our products every day. At any time 
of the day they have an excellent insight into their operational 
management.
 

aGro-Wikt Sp. z o.o.
ul. zakątna 4
26 – 300 opoczno
tel. 44/ 755-35-91
e – mail: biuro@agro-wikt.com.pl, 
http://www.agro-wikt.com.pl/

Agro-Wikt to polski producent z 47 letnią tradycją na rynku, 
specjalizujący się w produkcji CZĘŚCI ZAMIENNYCH KLA-
SY PREMIUM do pługów typu: Kverneland, Kuhn, Vogel&No-
ot, Unia, Lemken, Pöttinger i Overum. Marka AGRO-WIKT 
znana jest również z produkcji profesjonalnych betoniarek o 
pojemności od 80 do 320 litrów. Posiadamy Certyfikat ISO-
9001:2015. Posiadamy System Zarządzania Jakością ISO-
9001:2015.

Agro-Wikt is a Polish manufacturer with 47 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 
mixers with a capacity of 80 to 320 liters. We have the ISO-9001:
2015 Quality Management System.
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aGroyoumiS Sp. z o.o. 
ul. św. marcin 29/8
61-806 Poznań
tel. 507 302 855
e-mail: info@agroyoumis.pl
www.agroyoumis.pl

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 oraz słonecznika; 
• profesjonalny system nasiennictwa prowadzony w oparciu 

o najwyższe standardy jakościowe;

Razem osiągamy więcej, łącząc najlepsze – tworzymy optymal-
ne.

aHV Poland Sp. z o. o. 
Cieszyńska 13/104
30-015 kraków
+48 662885705 
www: https://ahvint.com/pl/
polska@ahvint.com 
www.facebook.com/aHVPolska

AHV (Animal Health Vision) jest branżowym liderem w dziedzi-
nie rozwiązań dot. zdrowia zwierząt. AHV opracowało wielo-
krotnie nagradzane, innowacyjne i zrównoważone rozwiązania 
stworzone w celu pokonania poważnych problemów w sektorze 
zdrowia zwierząt. Robimy to koncentrując się na komunikacji 
biochemicznej pomiędzy bakteriami. Poprzez dezaktywację ich 
quorum sensing układ odpornościowy zwierząt jest wspierany 
w naturalny i efektywny sposób.

AHV (Animal Health Vision) is the industry leader in animal 
health solutions. AHV has developed award-winning, innovative 
and sustainable solutions designed to overcome serious prob-
lems in the animal health sector. We do this by focusing on the 
biochemical communication between bacteria. By deactivating 
their quorum sensing, the immune system of the animals is sup-
ported in a natural and effective way.

aJ GrouP Sp. z o.o.
modła królewska
ul. bursztynowa 96
62-571 Stare miasto
tel.: +48 63 242-70-84
fax: +48 63 242-71-03
email: info@ajgroup.pl
Web: www.ajgroup.pl

AJ Group jest jednym z globalnych liderów w branży profesjo-
nalnej odzieży wodoochronnej. Nasze produkty są dedykowane 
dla rozmaitych gałęzi przemysłu, rolnictwa, usług, służb oraz 
branży hobbystycznej. Marki Pros, Aquapros, Fisharp są znane 
i doceniane na całym świecie. Jesteśmy firmą w 100% z polskim 
kapitałem oraz 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i wy-
twarzaniu odzieży specjalistycznej.

AJ Group is one of the global leaders in the professional water-
proof clothing industry. Our products are dedicated to various in-
dustries, agriculture, services, services and the hobby industry. 
Pros, Aquapros and Fisharp brands are known and appreciated 
all over the world. We are a company with 100% Polish capital 
and 20 years of experience in designing and manufacturing spe-
cialist clothing.

akPil Sp z o.o.
W.Witosa 21
39-220 Pilzno
tel.+0048146722551
www.akpil.pl

Firma AKPIL mająca swoją siedzibę w Pilźnie jest na runku 
od 1975 r. Zajmuje się produkcją maszyn rolniczych takich jak 
kombajny i sadzarki do ziemniaków, siewniki pneumatyczne, 
pługi, agregaty talerzowe, brony talerzowe, głębosze, grubery, 
kultywatory, glebogryzarki, opryskiwacze, rozsiewacze, kosiarki 
rotacyjne oraz dyskowe, zgrabiarki, owijarki i obciążniki. 

AKPIL is a family company located in Pilzno and established by 
Kazimierz Anioł in 1975. The company initially specialised in the 
craft production of construction products. In 1985, while seeking 
new areas for growth in order to cope with a worsening crisis 
in the construction industry, AKPIL turned its attention to agri-
culture and produce potato harvester and potato planters, drill 
seeders, ploughs, disc harrows, cultivators, sprayers, mowers, 
rakes, wrappers, weights and much more.
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albeCo Sp. z o.o.
ul. Południowa 71 
62-064 Plewiska 
tel. 61 60 00 100
e-kontakt@albeco.com.pl
www.albeco.com.pl

Albeco to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem i silną pozy-
cją na krajowym rynku produktów utrzymania ruchu. Oferujemy 
łożyska, prowadnice i inne elementy techniki liniowej, narzędzia, 
w tym nagrzewnice i ściągacze, a także smary i szereg innych 
produktów cechujących się najwyższą jakością. Do naszej oferty 
należą także usługi t.j. diagnostyka maszyn i wynajem narzędzi.

From the very beginning Albeco offers bearings, guides and 
other elements of linear technology, tools, including heaters and 
pullers, as well as lubricants and a number of other products 
of the highest quality. Our offer also includes services such as 
machine diagnostics and tool rental.

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.

alC lViVaGromaSHProekt
Horodotska St. 205
79041 lviv, ukraine 
+38/ (032) 238-43-61
e-mail: sales@lvivagromash.com
www.lvivaagromash.com

a-lima-biS Sp. z o.o. 
PrzedSiĘbiorStWo 
ProdukCyJno-HandloWo-uSŁuGoWe
ul. 27 Grudnia 5
63-000 środa Wielkopolska, Pl
tel.: (+48) 61 285 38 61
e-mail: info@alimabis.com.pl
www.alimabis.com.pl

ALIMA-BIS to uznany w kraju i na świecie polski producent: 
• stacjonarnych i mobilnych wozów paszowych ALIMAMIX 

EVOLUTION
• rozrzutników obornika EVO SPREADER 
• ścielarek do słomy EVO COMFORT. 

Różnorodność oferowanych opcji pozwala dobrać sprzęt odpo-
wiedni do każdego gospodarstwa. Oferujemy serwis gwarancyj-
ny i pogwarancyjny, renowację wozów paszowych oraz części 
zamienne, w tym noże i ślimaki.

ALIMA-BIS is a world-famous polish manufacturer of:
• ALIMAMIX EVOLUTION feed mixers (stationary and trailed)
• EVO SPREADER manure spreaders
• EVO COMFORT straw choppers/bale blowers

The variety of options allow for selection of equipment suitable 
for any farm. We offer service and renovation of mixers, as well 
as spare parts, including knives and augers.

aliStan aGro Sp. z o.o.
00-140 Warszawa
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.
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altro FPH 
zakład Skibno 70
76-004 Sianów
zachodniopomorskie
tel. +48 94 318 50 45
tel. +48 604 180 580

Firma powstała w 1982 roku. Produkujemy maszyny rolnicze, 
części do maszyn, koła zębate i przekładnie napędowe. Maszy-
ny produkujemy w całości w naszym zakładzie. Mamy automa-
ty spawalnicze, giętarki i obrabiarki CNC, śruciarnie kabinową 
i malarnie proszkową. Nasi konstruktorzy i technolodzy zapew-
niają o wysokiej jakości i żywotności rozwiązań. Produkujemy 
owijarki do bel (stacjonarne), rozsiewacze do nawozów (w tym 
sadowniczy) , zgrabiarki karuzelowe, glebogryzarki i glebogry-
zarkę rzędową „Truskawkę”. Rolnicy cenią sobie maszyny ze 
znakiem Altro. zapraszamy na www.altro.agro.pl

The company was founded in 1982. We manufacture agricultural 
machinery, machine parts, gears and transmission gears. We 
produce the machines entirely in our factory equipped with auto-
matic welding machines, CNC bending machines and machine 
tools, a cabin shot-room and a powder paint shop. Our construc-
tors and technologists ensure high quality and longevity of the 
solutions used. We produce bale wrappers (stationary), fertilizer 
spreaders (including fruit spreaders), carousel rakes, rotary till-
ers and „Strawberry” rotary tiller. Farmers appreciate machines 
with the Altro sign. Please visit www.altro.agro.pl

amazonen-Werke H.dreyer Se & Co.kG
am amazonenwerk 9-13, Gaste
49205 Hasbergen
tel. 0049/ 540 55 010
e-mail: roland.kratz@amazone.de

Firma Amazone powstała w 1883 r. Grupa Amazone posiada 9 za-
kładów produkcyjnych, z załogą ok 1900 pracowników: maszyny 
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 rozwiązania. 
Łącznie 26 medali na ostatnich 8 targach AGRITECHNIKA wska-
zują 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 makowsk
Józefin 23
97-225 ujazd
tel: 447192324

AMJ-AGRO TO FIRMA działająca od 2005 roku, której specjalno-
ścią są nowoczesne maszyny rolnicze. Wszystkie posiadają stoso-
wane certyfikaty i spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa. 
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.

anderWald 
- importer rozsiewaczy bogballe
ul. oleska 25, 46-380 dobrodzień
tel. 34 350 62 20
biuro@bogballe.pl
 www.bogballe.pl

Firma Anderwald Sp. K istnieje na polskim rynku od 2003 roku. Je-
steśmy wyłącznym importerem duńskich rozsiewaczy firmy Bog-
balle, posiadamy rozbudowaną sieć dealerską w całym kraju. Profil 
działalności firmy obejmuje również sprzedaż nowych i używanych 
maszyn rolniczych wiodących polskich i zagranicznych marek. 

The company Anderwald Sp. K has been present on the Polish 
market since 2003. We are the sole importer of the Danish Bog-
balle spreaders, we have an extensive dealer network through-
out the country. The company’s business profile also includes 
the sale of new and used agricultural machinery from leading 
Polish and foreign brands. 
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andreaS StiHl Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16, Sady
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.

aPH GrouP
nl netherlands Pavilion
address: mercurius 18, 8448 GX Heerenveen
Phone: +31513481100
email address: info@aph.nl
Website: www.aphgroup.nl
email address: wytse@aph.nl

APH Group (www.aphgroup.com), założona w 1997 roku, jest 
największym na świecie dystrybutorem sprzętu do uprawy ziem-
niaków, warzyw i zbóż, posiada własne filie w 10 krajach. Firma 
z siedzibą w Heerenveen w Holandii reprezentuje wiele znanych 
marek, w tym Dewulf-Miedema, Baselier, Agrisep, Manter, 
Wevano, Samon, ScanStone, Agricola, Imants, T-L Irrigation, 
Idrofoglia, Fasterholt, Omnivent i Wifo. Dzięki najnowszemu 
Centrum Wiedzy, Sprzęt Zbożowy, Grupa APH oferuje sprzęt 
do uprawy zerowej i pasowej, w tym Horizon, Harvest Internatio-
nal i Precision Planting. Grupa APH koncentruje się na łączeniu 
odpowiedniej technologii z lokalnymi warunkami w celu maksy-
malizacji efektywności swoich klientów.

APH Group (www.aphgroup.com), founded in 1997, is the 
world’s largest distributor of equipment for potato, vegetable and 
grain cultivation and has its own subsidiaries in 10 countries. 
The company, with corporate headquarters in Heerenveen, the 
Netherlands, represents a great number of well-known brands 
including Dewulf-Miedema, Baselier, Agrisep, Manter, Wevano, 
Samon, ScanStone, Agricola, Imants, T-L Irrigation, Idrofoglia, 
Fasterholt, Omnivent and Wifo. With the latest Knowledge Cen-
tre, Grain Equipment, APH Group offers equipment for no-till and 

strip-till cultivation including Horizon, Harvest International and 
Precision Planting. APH Group focuses on combining the right 
technology with the local circumstances, in order to maximize 
the efficiency of its customers.
 

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, nowo-
czesne 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 op-
tions 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. 573 000 848
e-mail: kontakt@arbena.pl
www.arbena.pl
https://facebook.com/arbenahale

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.

arete klejbuk Spółka Jawna
os. Centrum 17 
16-100 Sokółka, Poland
tel. +48 857 115 658
e-mail: info@e-arete.pl
https://www.e-arete.pl/

Producent elektroniki OEM do maszyn rolniczych i komunal-
nych. Projektowanie, programowanie i produkcja elektroniki 
według indywidulanej specyfikacji producentów maszyn. Autory-
zowany przedstawiciel firmy TOPCON Electronics.

Manufacturer of OEM electronics for agricultural and municipal 
machinery. Design, programming and production of electronics 
according to the individual specifications of machine manufactu-
rers. Authorized representative of TOPCON Electronics.

arGo traCtorS PolSka Sp. z o.o. 
ul. Wawrzyniaka 6 
53-022 Wrocław 
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 TRACTORS 
group, which is a producer of tractors. The main manufacturing 
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 ac-
cessory 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. 
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arkmet arkadiusz urbaniak 
niezabyszewo, ul. Szlachecka 1 
77-132 bytów 
tel. 573 069 801
e-mail: biuro@arkmet.com 
www.arkmet.com

Firma ArkMET zajmuje się produkują maszyn rolniczych. Spe-
cjalizujemy się w osprzętach do ładowarek czołowych, mini 
ładowarek oraz ładowarek teleskopowych. Kładąc szczególny 
nacisk na jakość wykonania naszych produktów. Posiadamy 
bogate zaplecze projektowe oraz produkcyjne, co pozwala nam 
zaprojektować oraz wykonać najlepsze maszyny na rynku.

The company ArkMET deals in the production of agricultural 
machinery. We specialize in implements for front loaders, mini 
loaders and telescopic loaders. Placing a special emphasis on 
the quality of our products. We have lots of experiance into de-
sign and manufacturing of agricultural machines and thanks to 
this we build the best machines on the market.

arkoP Sp. z o.o. 
ul. kolejowa 34a
32-332 bukowno
tel. +48 32 649 44 51
fax +48 32 649 44 50
e mail: arkop@arkop.pl
www.arkop.pl

Producent wysokiej jakości chelatów będących idealnym źró-
dłem mikroelementów, znajdujących zastosowanie w nawozach 
dolistnych oraz dodatkach paszowych.POLECANE NAWOZY 
DOLISTNE: Siarczan Magnezu Jednowodny, chelaty Actipol, 
AminoPower, płynny nawóz krzemowy Immuno Activ Si, nawóz 
aminokwasowy Activ ProAmin.BIOSTYMULATORY: AminoSe-
lenit, AminoStymulanit. Zapraszamy serdecznie na nasze sto-
isko do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Over the years of acquired experience & constant efforts to 
expand the product portfolio and maintain the highest quality 
of these, we have established a number of long-term business 
relationships in the global markets. ARKOP’s activities are focu-
sed on the production of Feed Additives and Fertilizers. Recom-
mended fertilizers. Magnesium Sulphate Monohydrate, chelates 
Actipol, AminoPower, liquid silicon fertilizer – Immuno Activ Si, 
fertilizer based on natural plant amino acids – Activ ProAmin. 
Looking forward to see you on our booth!

arPal llC 
nemyrivske HWy 76 
21034 Vinnytsia / ukraina 
+38 067 433 25 10 
e-mail: info@arpal.ua; arpal.ua@gmail.com
www.arpal.ua/en 
https://www.facebook.com/arpal.vin

Arpal is a young and progressive team, which is producing high-
quality wood processing equipment. A big range of wood shred-
ders and branch loggers allows choosing the best machine for any 
needs. 

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. 

aSo VolkSWaGen Staszak duszniki
64-550 duszniki, ul. Szamotulska 21
e-mail: bok@vwstaszak.pl
tel. + 48 61 291 90 54 

Jesteśmy obecni na rynku motoryzacyjnym już od 1946 roku 
a od 30 lat posiadamy autoryzację w zakresie sprzedaży oraz 



74

Spis wystawców
List of exhibitors

ble and fruit farms, as well as to manufacturers, dealers, repre-
sentatives and importers of agricultural, gardening, firms making 
agricultural services

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 sam. dostaw-
czych od światowych producentów. Autos to także wyposażenie 
każdego warsztatu, od mebli warsztatowych po elektronarzę-
dzia. W ofercie znajduje się także szeroka gama chemii warsz-
tatowej, olejów, opon, oświetlenia i akcesoriów. Oferowane pro-
dukty dostępne są w 85 sklepach w całej Polsce.

Autos is a leading distributor of spare parts for trucks, construc-
tion and agricultural machines, semi-trailers, trailers and vans, 
which come the producers from all over the world. Autos also 
equip workshops - from furniture to power tools which come from 
global brands. We also offer assortment of garage chemicals, 
oils, tires, lightings and accessories. Our branches can be found 
in 85 locations in Poland.

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.

serwisowania samochodów marki Volkswagen. Dzisiaj oferuje-
my świetne auta i najwyższą, indywidualną obsługę każdego 
klienta. Ponadto dziś w naszej ofercie znajduje się sprzedaż sa-
mochodów nowych, sprzedaż samochodów używanych, serwis, 
ubezpieczenia, kredyty i leasingi, stacja kontroli pojazdów, auto 
detailing i auto kosmetyka. 

We are on polish automotive market since 1946 and for over 30 
years with Volkswagen brand as an official dealer and service. 
Today we offer the best cars and highest standard of individual 
service for every customer. Also today in our offer You can find 
new car sales, used cars sales, service, insurance, loans and 
leasings, vehicle inspection station, auto detailing and auto cos-
metics. 

atmP1 daniel Pasikowski 
leśniewice 54
09-500 Gostynin
tel: 695838823
e-mail: jakub@atmp.pl 
www.atmp.pl
https://www.facebook.com/atmppl/
oraz https://www.facebook.com/atmP1-agricultural-
machinery-and-snow-plows-108683234011008

Firma ATMP1 istnieje na rynku rolniczym od 2007 roku. Je-
steśmy producentem osprzętu do ciągników i ładowarek. Ofe-
rowane produkty wzbudziły duże zainteresowanie na rynku 
krajowym, a niedługo potem znalazły się w ofercie zagranicz-
nych 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 czasopi-
smem branżowym, adresowanym przede wszystkim do go-
spodarstw rolnych 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-
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Firma BAG Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w technologii 
magazynowania pasz i zbóż w rękawach foliowych. Jesteśmy 
dystrybutorem pras silosujących BUDISSA BAGGER, maszyn 
pakujących Grain Bagger GBK-W oraz rękawów foliowych BU-
DISSA BAG. Firma prowadzi też sprzedaż:
• maszyn AKRON do rozładunku ziarna z rękawów foliowych
• śrutowników i gniotowników ziarna ROmiLL
• rozrzutników obornika i przyczep specjalistycznych ANNA-

BURGER
• przyczep rolniczych i budowlanych KRAMPE

BAG Polska Sp. z o.o. offers bagging & storage systems of seve-
ral feed products. Our company distributes following machines:
• BUDISSA BAGGER silage presses
• Grain Bagger machines for packing cereal grain into bags
• AKRON machines for unloading cereal grain from bags
• ROmiLL grinders and grain crushers
• ANNABURGER manure spreaders and special trailers
• KRAMPE agricultural and construction trailers

baiG agricultural equipment & Farming importers 
Pvt. ltd.
opposite dar electronics thanewala Gala Qila didar 
Singh, Pakistan.
+92 300 5322159.
e-mail: infobaefi@gmail.com
https://web.facebook.com/infobaefi

We are manufacturing Rotavator, Side Gear, Spur Gear, Bevel 
Gear and Plain Bearing.

bnP Paribas bank Polska S.a. 
ul. kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
www.bnpparibas.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A notowany od 2011 r. na war-
szawskiej GPW jest częścią Grupy BNP Paribas obecnej w 65 
krajach. W Polsce jako bank uniwersalny kieruje usługi do wielu 
segmentów Klientów. Konsekwentnie realizuje strategię finanso-
wania przedsiębiorstw, a także wspierania inwestycji istotnych 
z punktu widzenia państwa oraz wywierających pozytywne wpły-
wy: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Od 2018 r. posia-
da w Warszawie centrum kompetencji dla sektora Food&Agri na 
Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę w ramach Grupy BNP Pa-
ribas. Specjalnie dla Klientów z segmentu agro, bank prowadzi 
nowoczesną platformę wiedzowo-narzędziową Agronomist.pl.

BNP Paribas Bank Polska S.A. listed on the Warsaw Stock Ex-
change since 2011 is part of the BNP Paribas Group present 

azareX PaliWa Sp. z o. o. Sp. k.
ul. kosynierów 5, 65-310 zielona Góra
adres do korespondecji:
biuro handlowe 
azareX Paliwa Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Polna 7, 59-620 Gryfów śląski
+48 75 781 31 48

AZAREX jest dystrybutorem wysokiej jakości paliw ciekłych. 
Fundamentem naszej działalności jest zapewnienie jak najwyż-
szej jakości, począwszy od samego produktu, poprzez proce-
sy, aż po charakter relacji z Klientem i jego zadowolenie. Jako 
profesjonalni dostawcy paliw zajmujemy się udostępnianiem 
nowoczesnych systemów zarządzania gospodarką paliwową. 
AZAREX jest gwarancją Państwa bezpieczeństwa – dostarcza-
my najbardziej wymagającym.

AZAREX is a distributor of high-quality liquid fuels. The basis of 
our activity is to ensure the high quality, starting with the product 
itself, through processes, the nature of the relationship with the 
customer and his satisfaction. As professional fuel suppliers we 
offer modern fuel management systems. AZAREX is a guaran-
tee of your safety – we deliver to the most defanding customers. 

baCtoteCH Sp. z o.o.
ul. Polna 148, 87-100 toruń
kom. 605 530 884
biuro@bactotech.pl

Jesteśmy polskim producentem ekologicznych preparatów bio-
aktywnych wykorzystywanych w rolnictwie i ochronie środowi-
ska. Oferujemy specjalistyczne i wydajne produkty mikrobiolo-
giczne, bazujące na naturalnych składnikach. Mikroorganizmy 
zawarte w naszych produktach w sposób naturalny wspomagają 
uprawy i wpływają na lepszy wzrost roślin oraz przyspieszają 
proces biologicznego rozkładu zanieczyszczeń.

We are a Polish producer of ecological bioactive preparations 
used in agriculture and environmental protection. We offer a wide 
range of high quality organic, eco-friendly products based on se-
lected bacterial strains. Our offer includes products for removing 
soil contaminants, increasing plant disease resistance, improving 
crop quality and accelerating the decomposition of organic matter.

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
internet: www.bagpolska.pl info@bagpolska.pl
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in 65 countries. In Poland, as a universal bank, it provides ser-
vices to many customer segments. It consistently implements 
the strategy of financing enterprises, as well as supporting in-
vestments that are significant from the point of view of the state 
and have positive social, economic and environmental impacts. 
Since 2018, it has a competence center in Warsaw for the Food 
& Agri sector for Central and Eastern Europe and Africa as part 
of the BNP Paribas Group. Especially for customers from the 
agro segment, the bank runs a modern knowledge and tools 
platform.

barbatuS trade Sp. z o.o.
biuro: ul. Przemysława 3
62-081 baranowo
mobile: 795 822 922

Od 2018 r. jesteśmy dystrybutorem produktu Maxammon, który 
idealnie wpisuje się w potrzeby Polskich hodowców. Produkt ten 
służy do alkalizacji ziarna. Ma on działanie buforujące, zwiększa 
strawność, wpływa na polepszenie zdrowotności poprzez elimi-
nacje kwasicy i polepszenie funkcjonowania układu immunolo-
gicznego.

Since 2018, we have been a distributor of the Maxammon prod-
uct, which perfectly fits the needs of Polish breeders. This prod-
uct 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 and improving the functioning of 
the immune system.

barlaS® 
Cukrownicza 6, 
57-200 ząbkowice śląskie
www.barlas.pl
barlas@barlas.pl 
+48 507 744 669

• Pneumatyczne siewniki punktowe
• Sadzarki
• Kultywatory
• Rozsiewacze nawozów

• Pneumatic precision drills
• Seed drills
• cultivators
• fertiliser spreaders

bauer Group Polska Sp. z o.o. 
21-200 Parczew
Jasionka 102
tel. 83 355-17-44
biuro@bauerpolska.pl
www.bauerpolska.pl

Spółka BAUER Group Polska jest wyłącznym importerem pro-
duktów grupy BAUER na terenie Polski. W swojej ofercie po-
siadamy:
• pełny zakres urządzeń do zagospodarowania gnojowicy: se-

paratory, wozy asenizacyjne, mieszadła, pompy.
• systemy nawadniania firmy BAUER: deszczownie, węże 

techniczne, rury, pompy. 
Ponadto spółka jest importerem marek Imants, Western, Sfog-
gia, DCM.  

BAUER Group Poland is the only importer of BAUER Group 
products in Poland. In our offer we have:
• full range of slurry management equipment: separators, slurry 

tankers, agitators, pumps.
• BAUER irrigation systems: sprinklers, technical hoses, pipes, 

pumps.
In addition, the company is an importer of Imants, Western, 
Sfoggia, DCM brands.

bayWa | technik
Gebrauchtmaschinen
Weberstraße 9
85077 manching
telefon +49 8459 327451
telefax +49 8459 327491
mobil +49 15116105069
e-mail krzysztof.schynoll@baywa.de
www.baywaboerse.com/pl/
www.baywa.de
www.baywa.de/shop
www.facebook.com/bayWaaG
www.youtube.com/bayWaaG

Sprzedaż używanych maszyn rolniczych, komunalnych. Sprze-
daż orginalnych części Agco, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, 
Horsch, Pöttinger, Maschio…

Sales department agricultural and communal machines. Sales 
department for original parts from Fendt, Massey Ferguson, Val-
tra, Horsch, Pöttinger, Maschio 
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bear PolSka Paulina Sikora
ul. Szkolna 1d
63-421 Janków Przygodzki
bearpolska@wp.pl
tel. 502 024 204, 605 191 494

Dystrybutor ładowarek kołowych, koparko-ładowarek, minikopa-
rek, maszyn budowlanych i rolniczych.

Distributor of wheel loaders, backhoe loaders, mini excavators, 
construction and agricultural machinery.

benedykt i rafał bródka „Pol-Plan” 
zakład Produkcji Plandek Sp. J.
ul. Wrocławska 42/44
62-060 Stęszew
www.pol-plan.com.pl
+48 61 307 32 48
email: polplan@pol-plan.com.pl 

Pol-Plan jest jednym z czołowych europejskich producentów 
wieloletnich hal namiotowych, dostosowanych do lokalnych ob-
ciążeń wiatrowych i śnieżnych, które są atrakcyjną alternatywą 
dla tradycyjnie budowanych hal magazynowych, przemysłowych 
i sprawdzają się także w rolnictwie. Są to hale o wytrzymałej 
konstrukcji z profili aluminiowych, o rozpiętości do 60 m, po-
szyciem ścian z blachy trapezowej, płyty warstwowej lub PCV, 
a czas ich realizacji liczony jest dniach. 

Pol-Plan is one of the leading European manufacturers of tem-
porary structures, adapted to local wind and snow loads, which 
are an attractive alternative to traditionally built agriculture, 
industrial and warehouse halls. These are halls with a durable 
structure made of aluminum profiles, with a span of up to 60 m, 
wall sheathing made of trapezoidal sheet, sandwich panel or 
PVC, which can be equipped with loading docks and do not re-
quire permanent foundations. 

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, 

kanałowe
• 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, 

compost, 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
www.best-agri.com

Best-Agri.com to magazyn i portal internetowy o charakterze 
informacyjno-sprzedażowym. Magazyn towarzyszy najważniej-
szym imprezom rolniczym w Polsce, Europie i Azji. W kraju dys-
trybuowany jest również wśród dealerów i importerów maszyn 
rolniczych. Celem wydawnictwa jest kolportaż informacji han-
dlowych związanych z obrotem sprzętu rolniczego na rynku eu-
ropejskim. Dla reklamodawców to bardzo efektywne narzędzie 
do pozyskiwania nowych partnerów handlowych, potencjalnych 
klientów i rynków zbytu.

beVo Sp. z o.o.
Wysogotowo, bukowska 16
62-081 Przeźmierowo, Polska
tel. +48 61 641 41 02
info@bevo.pl
www.bevo.pl

Naszą podstawową działalnością jest technika wodna. Obsłu-
gujemy profesjonalnych klientów biznesowych, takich jak insta-
latorzy, producenci OEM, dystrybutorzy i handlowcy na różnych 
rynkach, w tym basenów, nawadniania, uzdatniania wody, ho-
dowli zwierząt, geotermii i przemysłu ogólnego. Możesz kupo-
wać u nas w sposób, który najbardziej Ci odpowiada: online lub 
rozmawiając z naszym zespołem sprzedaży.

Our core business is water technology. We serve professional 
business clients such as installers, OEMs, distributors and trad-
ers in a variety of markets including swimming pools, irrigation, 
water treatment, livestock farming, geothermal and general in-
dustries. You can buy from us in the way that suits you best: 
online or by talking to our sales team.
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biG dutCHman PolSka Sp. z o.o.
ul.Sowia 7
62-080 tarnowo Podgórne
tel. +48618962810
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.

bilotSerkiVmaz llC
mikhaylo Hrushevsky blvd 
9100 bila tserkva, ukraine 
+380 (67) 503 2629
e-mail: barkas311@gmail.com
www.bcmaz.com.ua

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

bioGaS SyStem S.a.
ul. Woźniaka 7a
40-389, katowice
t: +48 734 800 800
m: kontakt@biogas-system.com

Naszym celem jest zwiększenie obecności biogazu na rynku 
energetycznym Polski. Ideą użytkowanej przez Biogas System 
technologii jest to, aby inwestycja w biogazownie była możliwie 
najbardziej opłacalna, miała jak najlepszy wpływ na środowisko, 
a także aby jej użytkowanie było jak najprostsze.

Our goal is to increase the presence of biogas on the Polish 
energy market. The idea behind the technology used by Biogas 
System is that the investment in biogas plants is as profitable as 
possible, has the best possible impact on the environment, and 
that its operation is as simple as possible.

bioret aGri
zi de la Sangle - impasse de la Côte
44390 nort-Sur-erdre - France
tel. +33 (0)2 40 72 12 30
www.bioret-agri.com

Bioret Agri jest największym w Europie i jedynym francuskim 
producentem materacy dla krów w rolce. Nasze materace 
i gumy są dystrybuowane na całym świecie. Rozwiązania ofe-
rowane przez Bioret Agri odpowiadają na wszystkie wyzwania 
związane ze zrównoważoną hodowlą bydła mlecznego. Reali-
stycznie podchodzą do kluczowych czynników sukcesu: redukcji 
stresu cieplnego, kontroli emisji amoniaku, komfortu legowisk, 
bezpieczeństwa kończyn i tkanek, zdrowia racic, a nawet na-
stroju krowy. Te ambitne działania mają na celu bezpośrednią 
poprawę zdrowia krów, ich żywotności, spożycia pokarmu, 
płodności i laktacji, co ma natychmiastowy wpływ na wydajność 
gospodarstwa mlecznego.

Bioret Agri is the largest in Europe and the only French producer 
of rolled mattresses for cows. Our mattresses and rubber are 
distributed all over the world. The solutions provided by Bioret 
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B
Agri address all the challenges of sustainable dairy farming. 
They realistically deal with the key factors for success: heat 
stress reduction, ammonia emission control, bedding comfort, 
limb and tissue safety, hoof health and even the cow’s mood. 
These ambitious goals target direct improvement of the cow’s 
health, longevity, their ingestion, fertility and lactation, for imme-
diate impact on the dairy farm’s productivity.

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

bkteCH myjki – Przemysław kurp
Łąkie 15a
77-139 brzeźno Szlacheckie
tel. 500 364 464
www.bkmyjki.pl
bkmyjki@gmail.com

Nasza firma zajmuje się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń 
firmy Karcher, Ehrle, IPC, Kranzle. Doradzamy w zakresie ich 
użytkowania na gospodarstwach przydomowych jak i przy za-
stosowaniu profesjonalnym. W naszej ofercie posiadamy nowe 
i używane myjki ciśnieniowe na zimną i ciepłą wodę oraz inne 
urządzenia czyszczące: szorowarki, zamiatarki, odkurzacze. 
Na zakupiony u nas towar udzielamy gwarancji. Na ewentual-
ny czas naprawy jesteśmy w stanie zapewnić myjkę zastępczą. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie inter-
netowej www.bkmyjki.pl oraz aukcjach allegro i olx.

boGuSlaV Sp. z o.o. 
ul. trembeckiego 11a 
35-234 rzeszów
tel. 881 915 467
e-mail: info@boguslav.com.pl
www.boguslav.com.pl

Boguslav Sp. z o.o. (dzisiaj - BOGUSLAV Group Agro) - to Pol-
ska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą stworzono 
w 2018 roku, w jedynym celu - zaproponować polskim rolnikom 
nowe, wysokiej jakości opryskiwacze i inne maszyny rolnicze, 
a także profesjonalne podejście do obsługi Klienta. Od specjali-
stów - dla specjalistów!

Boguslav Sp. z o.o. (today - BOGUSLAV Group Agro) - is a Pol-
ish Private Limited Company, which was created in 2018, with 
the sole purpose - to offer Polish farmers new, high-quality 
sprayers and other agricultural machinery, as well as a pro-
fessional approach to customer service. From specialists - for 
specialists!

boHnenkamP Sp. z o.o.
ofiar terroryzmu 11 września 15
92-410 Łódź , Polska
tel. 0048 22 3072 302
biuro@bohnenkamp.pl
niP: 8722422298
reGon: 381703960
krS: 0000755590

Jako grupa hurtowa jesteśmy niezawodnym i kompetentnym lo-
kalnym dostawcą opon, kół i części samochodowych do użytku 
profesjonalnego w 28 krajach. Naszą pełną gamą produktów 
zaopatrujemy dealerów wyspecjalizowanych w dziedzinie rolnic-
twa, leśnictwa, usług komunalnych, robót ziemnych, przemysłu, 
transportu drogowego oraz małych i specjalnych pojazdów.

As a wholesale group, we are a reliable and competent local 
supplier of tires, wheels and vehicle parts for professional use 
in 28 countries. With our full range of products, we supply deal-
ers in agriculture, forestry, utilities, earthmoving, industry, road 
transport and small and special vehicles.

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. 
Hydraulika siłowa, pompy, silniki, rozdzielacze, zawory, stero-
wania, joysticki, linki. Osie, mosty, obrotnice, zaczepy, stopy 
podporowe. Kompresory Battioni Pagani i osprzęt asenizacyj-
ny. Pompy membranowe Annovi Reverberi. Osprzęt opryskowy 
i komputery ARAG. 
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borkoWSki – Grupa SbS Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 3, 62-020 Swarzędz
tel. +48 61 818 11 43
mobile: +48 660 678 401
e-mail: poczta@borkowski.pl 
www.borkowski.pl

oddział w Plewiskach
ul. Północna 8, 62-064 Plewiska 
tel. +48 61 863 81 76, 
mobile: +48 660 678 402
e-mail: plewiska@borkowski.pl

BORKOWSKI - Grupa SBS Sp. z o.o jesteśmy dystrybutorem 
wiodących producentów urządzeń wodnych, grzewczych, sa-
nitarnych, klimatyzacji i wentylacji. Służymy Państwu wiedzą 
i produktami od 1984r. w zapewnieniu użyteczności i komfortu 
Państwa obiektów.
• Pompy ciepła: Oschner, Nibe
• Kotły: Thermagen, Immergas, Viessmann, Vaillant
• Instalacje: Frankische, Rehau,Tece
• Systemy kominowe: Skorbene
• Klimatyzacji: Daikin

bulmaCH Sp. z o.o.
ul. Chełmska 21 budynek 19
00-724 Warszawa
telefon +48 795 999 334
e-mail: poczta@bulmach.pl
www.bulmach.com

Bulmach jest przedstawicielem znanych bułgarskich producen-
tów hydrauliki siłowej – M+S Hydraulic, Badestnost, Caproni. 
Oferuje m.in. podzespoły:
• pompy zębate
• silniki gerotorowe, zamienniki DANFOSS, i in.
• orbitrole, zamienniki DANFOSS
• rozdzielacze ręczne
• rozdzielacze elektromagnetyczne
• rozdzielacze do maszyn leśnych
• panele sterujące do elektrozaworów
• miniagregaty hydr.
• zawory hydr.

Bulmach is an authorized dealer of such Bulgarian producers of 
hydraulic components as M+S Hydraulic, Badestnost, Caproni. 
Bulmach offers:
• gear pumps – analogues of BOSCH, CASAPPA, PARKER
• hydraulic motors and steering units – analogues of DANFOSS
• monoblock & sectional directional control valves with manual 

or solenoid control

• panels for solenoid valves (12V, 24V)
• minipowerpacks
• valves

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 kom-
paktowych bron talerzowych. Szeroka gama opcji dostępnych 
ofercie pozwala na skonfigurowanie idealnej maszyny o odpo-
wiednich 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 ma-
chines with multi optionals configurations meets the require-
ments of farmers. Company Bury is the tradition, passion and 
confidence.

buSCHHoFF, th. GmbH & Co.
kruppstrasse 44
d-59227 ahlen
tel. + 49 23 82 80 840
fax. + 49 23 82 80 84 21
e-mail: info@buschhoff.de
www.buschhoff.de
Wyłączne Przedstawicielstwo w Polsce:
Plottnik agroConsulting
46-113 Wilków
Jakubowice 36
www.plottnik.pl
Waldemar Plottnik
tel. + 698 818 147
e-mail : waldemar.plottnik@plottnik.de
michał Pawłowski
manager ds. rynku i rozwoju
tel. + 48 664 024 866
e-mail: m.pawlowski@plottnik.pl

Firma Buschhoff to niemiecki producent i europejski lider tech-
nologii do produkcji paszy dla trzody, drobiu oraz bydła. Ofe-
rujemy pełno automatyczne stacjonarne instalacje do produkcji 
paszy o wydajności do 20 t/h. Firma Buschhoff jest także pro-
ducentem samojezdnych mobilnych wytwórni pasz TOURMIX 
o wydajnościach do 10 t/h.



81

C

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, mię-
dzy Bełchatowem a Radomskiem. Dzięki zaawansowanym 
technologiom firma oferuje najwyższą jakość, wydajność, 
skuteczność produktów. Pełna oferta dostępna na stronie 
calcgroup.pl

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

CalPol krzysztof kowalski, adam kowalski s.c.
trębaczew
ul. Wyzwolenia 24
98-355 działoszyn 
tel. 798 55 77 88 
mail: calpol.nawozy@gmail.com
www.calpol-nawozy.pl

Firma Calpol to polski producent nawozów wapniowych. Je-
steśmy aktywną i prężnie rozwijającą się firmą, której produkty 
cechuje wysoka jakość i dbałość wykonania. Dbamy o to, aby 
rolnicy mogli używać ekologicznych i certyfikowanych nawozów, 
które pomogą w podniesieniu wydajności produkcji. Naszym 
celem jest dostarczenie skutecznego wapna, które znacznie 
poprawi jakość polskich gleb.

The Calpol company is a Polish producer of granulated calcium 
fertilizers. We are an active and dynamically developing com-
pany, whose products are characterized by high quality and 
attention to workmanship. We make sure farmers use organic 
and certified fertilizers, which will help to increase production 
efficiency. Our goal is to provide effective lime, which will signifi-
cantly improve the quality of Polish soils. 

Camozzi automation Sp. z o.o.
ul. byczyńska 44 
46-310 Gorzów śląski
Polska
tel. 34 35 88 305
www.camozziautomation.pl 
info@camozziautomation.pl 

Założona w roku 1964 we Włoszech firma Camozzi Automation 
oferuje obecnie bogaty asortyment produktów obejmujących 
podzespoły, systemy i technologie z dziedziny automatyki prze-
mysłowej oraz rozwiązania z zakresu kontroli mediów (zarówno 
cieczy, jak i gazów), a także rozwiązania opracowane z myślą 
o branży transportowej i medycznej.

Founded in Italy in 1964, Camozzi Automation is a global leader 
in the design and production of motion and fluid control com-
ponents, systems and technologies for Industrial automation, 
Transportation and Life science industries.

Cantoni GrouP  
(Celma indukta S.a., 
besel S.a.)
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 0,04 kW do 6000 kW oraz hamulców elek-
tromagnetycznych. Nasze fabryki (Celma Indukta, Besel i Emit) 
produkują silniki dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. rolnictwa, 
górnictwa, energetyki, itd., w wykonaniach standardowych i spe-
cjalnych, zgodnie z normami polskimi i międzynarodowymi. Ha-
mulce produkowane są w firmie Ema-Elfa.

Cantoni Group is a leading worldwide producer of electric mo-
tors from 0,04 kW up to 6000 kW and electromagnetic brakes. 
We produce electric motors for various industrial sectors, e.g. 
agriculture, mining, energy plants, etc., in standard and special 
executions, according to international norms. Motors are pro-
duced in factories: Celma Indukta, Besel and Emit; brakes in 
the factory Ema-Elfa.
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CaSe iH / Steyr
ul. otolińska 25 
09-407 Płock 
tel. 24 567 96 00
www.caseih.com 
www.steyr-traktoren.com

Marka Case IH cieszy się zaufaniem profesjonalistów, dzięki 
ponad 180-letniemu doświadczeniu w branży rolniczej. Asor-
tyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest 
przez globalną sieć profesjonalnych dealerów dokładających 
wszelkich starań, aby dostarczyć naszym klientom najwyższej 
klasy pomoc i rozwiązania, zapewniające im uzyskanie wydaj-
ności niezbędnej w gospodarstwach XXI wieku. Dodatkowe in-
formacje na temat produktów marki Case IH można znaleźć na 
stronie www.caseih.com. Case IH to marka CNA Industrial N.V., 
światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych notowanego 
na giełdzie nowojorskiej (NYSE: CNHI) oraz w indeksie Mercato 
Telematico Azionario giełdy włoskiej Borsa Italiana (MI: CNHI). 
Więcej informacji na temat spółki CNH Industrial dostępne na 
stronie www.cnhindustrial.com

STEYR od ponad 75 lat stanowi synonim wiodącej technolo-
gii i najwyższej jakości maszyn. Te austriackie ciągniki klasy 
premium cechują się wyjątkową wygodą i dokładnością pracy 
dzięki zastosowaniu sprawdzonych innowacji technicznych, 
zapewniając maksymalną wydajności dla operatorów z różnych 
branż. Klienci marki korzystają z najlepszej na świecie pomocy 
technicznej profesjonalnej sieci dilerów. Więcej informacji na te-
mat produktów i usług STEYR można znaleźć w internecie pod 
adresem www.steyr-traktoren.com. STEYR to marka CNH Indu-
strial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych, 
notowana na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na 
Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Merca-
to Telematico Azionario (MI: CNHI). Więcej informacji na temat 
marki CNH Industrial można znaleźć w internecie pod adresem 
www.cnhindustrial.com. STEYR i STEYR TRAKTOREN to zare-
jestrowane znaki towarowe CNH Industrial N.V. w Unii Europej-
skiej oraz wielu innych krajach.

Case IH is the professionals’ choice, drawing on more than 180 
years of heritage and experience in the agricultural industry. A 
powerful range of tractors, combines and balers is supported by a 
global network of highly professional dealers dedicated to provid-
ing our customers with the superior support and performance so-
lutions required to be productive and effective in the 21st century. 
More information on Case IH products and services can be found 
online at www.caseih.com. Case IH is a brand of CNH Industrial 
N.V., a world leader in capital goods listed on the New York Stock 
Exchange (NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azion-
ario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). More information about CNH 
Industrial can be found online at www.cnhindustrial.com.

STEYR has been synonymous with leading technology and the 
high-quality machinery for over 75 years. Its Austrian premium 
tractors are characterized by great comfort, precision operation 
and maximum efficiency for operators from various industries 
thanks to the use of proven technical innovations. STEYR cus-

tomers benefit from the first-class technical support from a pro-
fessional dealer network. More information on STEYR products 
and services can be found online at www.steyr-traktoren.com. 
STEYR is a brand of CNH Industrial N.V., a world leader in 
capital goods listed on the New York Stock Exchange (NYSE: 
CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa 
Italiana (MI: CNHI). More information about CNH Industrial can 
be found online at www.cnhindustrial.com. STEYR and STEYR 
TRAKTOREN are registered trademarks of CNH Industrial N.V. 
in the European Union and many other countries.

CaSt Sa
ul. Ciernie 18 b
58-160 świebodzice
tel. 74/854-46-46
e-mail: cast@cast.pl
www: cast.pl

CAST SA – polski producent folii do sianokiszonki ULTRAX 
i ETRAX oraz folii stretch. Firma działa od 1999 roku, nasze pro-
dukty trafiają do klientów na całym świecie, a ich wysoka jakość 
została doceniona poprzez uzyskanie ponad 20 różnego rodzaju 
certyfikatów i wyróżnień. Zapraszamy do kontaktu!

Center PlaSt Sp. z o.o.
ul. Strzeleckiego 6
47-133 Jemielnica
tel. + 48 77/ 40 48 555
e-mail: centerplast@centerplast.pl
www.centerplast.pl

Center Plast zaopatruje rolnictwa oraz ogrodnictwa w materiały 
najwyższej jakości. Nasze produkty to m.in.:
• folie tunelowe GARDENVIT
• folie do ściółkowania oraz sterowania wegetacją roślin
• agrowłókniny LUTRASIL oraz AGRASIL
• folie perforowana AGRAVIT
• siatki przeciwmrozowe oraz cieniujące
• agrotkaniny ściółkowe
• sznurki ogrodnicze

Center Plast supplies of agriculture and horticulture in the mate-
rials of the highest quality. Our products include:
• GARDENVIT tunnel foil
• foil for mulching and plant vegetation control
• LUTRASIL and AGRASIL non-woven
• AGRAVIT perforated foil
• antifreeze and shading nets
• agrotextile for bedding
• garden cords
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Centrala naSienna W kielCaCH Sp. z o .o.
25-501 kielce, ul. Sienkiewicza 76
tel. (41) 366-02-78
biuro@cnkielce.pl
www.cnkielce.pl

Centrala Nasienna w Kielcach jest Spółką osób prawnych, pra-
cowników i rolników z 60 letnim doświadczeniem w branży nasien-
nej. Dewizą naszego przedsiębiorstwa jest dostarczenie polskim 
rolnikom najwyższej jakości kwalifikowanego materiału siewnego 
odmian, gwarantujących uzyskanie najlepszych plonów. Naszym 
odbiorcom oferujemy nasiona siewne oraz środki do produkcji rol-
nej najwyższej jakości. Zapraszamy do współpracy.

Cer motor Sp.z o.o
04-232 Warszawa, ul. rezedowa 19
telefon stacjonarny:
+48 (22) 418 59 00, 612 88 77, 612 99 13, 673 54 00
telefon komórkowy:
+48 512 140 002, 533 395 260, 535 340 160
e-mail: biuro@cermotor.com .pl
www.cermotor.com.pl

CER MOTOR Sp.z o.o od 1980 roku specjalizuje się w sprze-
daży części silnikowych i części do regeneracji turbosprężarek. 
Jest bezpośrednim importerem części do samochodów osobo-
wych, ciężarowych oraz maszyn rolniczych i budowlanych. CER 
MOTOR posiada 38 oddziałów na terenie całej Polski, a spraw-
ny system dystrybucji umożliwia realizację zamówienia w ciągu 
jednego dnia. 

CER MOTOR Sp.z o.o has specialized in the sale of engine 
parts and turbocharger reconditioning parts since 1980. It is a di-
rect importer of parts for passenger cars, trucks and agricultural 
and construction machinery. CER MOTOR has 38 branches all 
over Poland, and an efficient distribution system allows for the 
realization of an order within one day.

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.

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, licz-
ne spółki zależne, w tym także CLAAS Polska Sp. z o.o. oraz gę-
sta sieć handlowa i serwisowa, gwarantują wszystkim klientom 
bliski i bezpośredni kontakt z firmą. 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 te-
leskopowe i najnowszą techno logię informacyjną w dziedzinie 
rolnictwa. CLAAS – Jesteśmy blisko Was.

CLAAS is a German family company and a leader in production 
of agricultural machinery worldwide, with around 11.000 employ-
ees and turnover of over 3.8 billion Euro. 14 production plants, 
a lot of subsidiaries, among others CLAAS Polska Sp. z o.o., 
and a wide sales and service network guarantee direct and 
close contact to the company. CLAAS combines have a leading 
position on the european market, CLAAS forage harvesters are 
market leaders worldwide. The product range includes also trac 
tors, round and big square balers, forage harvesting machinery, 
telehandlers and the newest information technology for agricul 
tural management. CLAAS – Close to you.

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, 
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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. 
 
 

ConStraCo Sp. z o.o.
ul. bysewska 47, 80-298 Gdańsk
tel + 48 58 344 44 88
fax + 48 58 344 88 89 
e-mail: info@constraco.com
www.constraco.com

Constraco – polski producent hal systemowych opartych na 
kształtownikach zimnogiętych. Produkujemy konstrukcje stalo-
we: hale systemowe GALBOX w oparciu o własne wyroby Ga-
lver. Projektujemy i wykonujemy inne konstrukcje stalowe: 
• pylony pod billboardy i reklamy, 
• dachy – Galroof, 
• konstrukcje mobilne – kontenery. 
Projektujemy obiekty dla różnych branż, także dla rolnictwa: pro-
dukcyjne i magazynowe. 

Constraco – polish producer of structures based on cold-formed 
sections. We manufacture steel structures: GALBOX system 
halls based on our own products Galvers. We design and manu-
facture other steel structures: 
• pylons for billboards and advertisements,
• roofs – Galroof, 
• mobile structures – containers.
We design facilities for various branches, also for agriculture: 
production and storage.

Credit aGriCole bank PolSka S.a.
ul. legnicka 48 bud. C-d
54-202 Wrocław
tel. +48 71 79 97 159 lub 19 019

Bank Credit Agricole posiada 400 placówek bankowych oraz 54 
mobilnych doradców agrobiznesowych, załatwiających wszelkie 
formalności dla Rolników w ich własnych gospodarstwach. Cre-
dit Agricole w swojej ofercie posiada takie produkty, jak: kredyty 
obrotowe zabezpieczone gwarancjami FGR i BGK, kredyty in-
westycyjne, konto rolnicze za 0 zł oraz ubezpieczenia. Zapra-
szamy do współpracy Rolników z całej Polski.

Credit Agricole Bank has 400 bank branches and 54 mobile agri-
business advisers, who take care of all formalities for farmers on 

their own farms. Credit Agricole offers such products as: working 
capital loans secured with FGR and BGK guarantees, invest-
ment loans, an agricultural account for PLN 0 and insurance. We 
invite farmers from all over Poland to cooperate with us.

CybernetiC teCHnoloGieS netiCteCH S.a.
61-894 Poznań, Pl. andersa 7
tel. +48 61 664 2606
netictech@netictech.com

NETICTECH SA w ścisłej współpracy z Wielkopolskim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego oferuje pakiet nowoczesnych usług 
dla rolników z wykorzystaniem dronów. Kolejny rok z sukcesem 
realizowane są usługi w zakresie biologicznego zwalczania 
omacnicy (Ostrinia nubilalis) groźnego szkodnika kukurydzy. 
Drony są również wykorzystywane do szacowania strat plonów 
powodowanych przez zwierzęta lub zjawiska atmosferyczne. 
Dzięki mapowaniu pól możemy ocenić stan upraw i skutecznie 
ingerować w poprawę produkcji roślinnej. 

NETICTECH SA, in close cooperation with Wielkopolska Agri-
culture Advisory Centre, offers a package of modern services 
for farmers using drones. For another successful year, services 
are being provided for the biological eradication of the danger-
ous pest of maize Ostrinia nubilalis. Drones are also used to 
estimate crop losses caused by animals or atmospheric phe-
nomena. By mapping the fields, we can assess the condition of 
the crops and intervene effectively to improve crop production.

CzaJkoWSki maSzyny Sp. z o.o.
Sokołowo 1c
87-400 Golub-dobrzyń
tel. 724 620 110
e-mail: marketing@uprawapasowa.pl
www.uprawapasowa.pl

Firma Czajkowski Maszyny to polski producent innowacyjnych 
agregatów do pionowej uprawy pasowej. Flagowym produk-
tem firmy są agregaty do uprawy pasowej serii ST. W ofercie 
znajdują się również maszyny przeznaczone dla rolników mało 
obszarowych z serii STK oraz przystawki siewne PS. Nowością 
w maszynach z serii ST i STK jest bezstopniowy rozstaw sekcji 
uprawiających Wprowadziliśmy również hydrauliczną amortyza-
cję osi jednych w maszynach z serii ST.

The Czajkowski Maszyny Company is a Polish producer of inno-
vative vertical strip tillage cultivation units. The flagship products 
of the company are strip till units of the ST series. The offer also 
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includes machines of the STK series and sowing attachments of 
the PS series for small area farmers. A new feature in machines 
of the ST and STK series is a stepless spacing of cultivating 
sections. We’ve also added hydraulic shock absorption of driving 
axes in machines of the ST series.

Czarna kreda GreenCal Sp. z o.o. 
Łęgajny, ul. kasztanowa 14
11-010 barczewo
biuro@czarnakreda.pl
www.czarnakreda.pl

Firma GreenCal powstała na skutek potrzeb związanych z elimi-
nacją skutków degradacji gleb w Polsce. Nasza misją jest dostar-
czenie wartościowych, nowoczesnych i ekologicznych produktów 
najwyższej jakości do gospodarstw o każdym profilu działalności. 
Jesteśmy jedynym producentem nawozów marki Czarna Kreda.

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 s.c. marcin Czekała & teresa Czekała 
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 m. dyoniziak 
niniew 40, 63-313 Chocz
tel. 662 756 446
e-mail: dalandtechnik@dalandtechnik.com
www.dalandtechnik.com

dal-bo a/S
bindeballevej 69
dk-7183 randbol
dania / denmark
tel. 570 604 703
Justyna brzustewicz
Sales assistant 
e-mail: jb@dal-bo.dk

Dal-Bo jest duńskim producentem maszyn rolniczych o ponad 
70 letniej tradycji. Jesteśmy światowym liderem w produkcji 
wałów uprawowych o szerokościach roboczych do 24 metrow. 
Nasze pierścienie z sześcioletnią gwarancją cieszą się ogrom-
ną popularnością na arenie międzynarodowej. W naszej ofercie 
znajdą także państwo szereg maszyn do precyzyjnej uprawy 
przedsiewne oraz solidnych maszyn do głębokiej uprawy bez-
orkowej. 

Dal-Bo is a Danish manufacturer of agricultural machinery with 
over 70 years of tradition. We are the world leader in the produc-
tion of cultivating rollers with working widths up to 24 meters. Our 
rings with a 6-year guarantee are very popular internationally. 
In our offer you will also find a number of machines for precise 
pre-sowing cultivation and solid machines for deep cultivation 
without plowing.

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 roślin 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 in-
nowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji opryskiwaczy 
polowych przyczepianych i samojezdnych. Na swoim koncie ma 
wiele pionierskich rozwiązań, które wpłynęły na kierunek rozwo-
ju opryskiwaczy. Firma produkuje opryskiwacze zaczepiane o 
pojemności od 3000 l do 20000 l oraz samojezdne od 4000 l 
do 12000 l
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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.p
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 
30–50 l wody na 1 ha. 

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 kwalifikowany 
materiał siewny roślin rolniczych. W ofercie odmiany żyta, psze-
nicy, pszenżyta, owsa, jęczmienia, grochu siewnego i pastew-
nego, bobiku, soi, wyki, lucerny mieszańcowej, życicy trwałej 
i wielokwiatowej, festulolium, tymotki łąkowej, mietlicy, kostrze-
wy 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. 

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. 

deFro Sp. z o.o. Sp.k. 
ruda Strawczyńska 103a
26-067 Strawczyn
tel. 602 233 428
e-mail: adam.jeczminski@defro.pl
www.defro.pl

deltaFan Sp. z o.o. Sp. k.
ul. kalwaryjska 21 
34-114 brzeźnica
tel. 33/ 879 20 38
e-mail: biuro@deltafan.pl
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.

demuS Farm machinery
kijów autostrada, 143
10007 Żytomierz
ukraina
tel: +48 721 370 443; +38 067 473 58 66
e-mail: vm.grassfield@gmail.com
https://demusfm.eu/
https://www.facebook.com/llCGrassfield/

DEMUS Farm Machinery to nowa marka na rynku europejskim, 
zajmująca się produkcją maszyn rolniczych. Nasza technika po-
maga zachować naturalną strukturę gleby i zmniejszyć zużycie 
chemikaliów. Dzięki nowym rozwiązaniom produkujemy produk-
ty, które oszczędzają pieniądze dla rolników. Do głównych za-
dań naszych produktów należy modernizacja maszyn rolniczych 
oraz organizacja infrastruktury gospodarstwa.

DEMUS Farm Machinery is a new brand on the European mar-
ket, engaged in the production of agricultural machinery. Our 
technique helps preserve the natural structure of the soil and 
reduce the use of chemicals. Due to new solutions, we produce 
products that save money for farmers. The main tasks of our 
products are modernization of agricultural machinery and or-
ganization of farm infrastructure.
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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

deViSioner Sp. z o.o.
ul. J. kochanowskiego 45a
01-864 Warszawa
+48 695 440 257
info@devisioner.pl
www.Supertraktor.pl
www.basaktraktor.pl

SuperTraktor.pl - w naszej sieci sprzedaży znajdziecie ciągniki 
BASAK, których jesteśmy wyłączonym importerem jak i BRAN-
SON, ARMATRAC i URSUS. Specjalizujemy się w sprzedaży 
i obsłudze ciągników od 35 do 150 KM, ładowarek, pras, przy-
czep i innych maszyn rolniczych. Polecamy nasze usługi diagno-
styczne, serwisowe na terenie całego kraju, oryginalne części 
– sprzedaż bezpośrednia i wysyłkowa, wsparcie przy finansowa-
niu oraz transporcie. Mieścimy się w 7 lokalizacjach.

SuperTraktor.pl - in our sales network you will find BASAK trac-
tors, of which we are the exclusive importer as well as BRAN-
SON, ARMATRAC and URSUS. We specialize in the sale and 
service of tractors from 35 to 150 hp, loaders, balers, trailers 
and other agricultural machinery. We recommend our diagnostic 
services, service throughout the country, original parts - direct 
sale and mail order, support in financing and transport. We are 
located in 7 locations across Poland.

dG CorP GrouP ltd. obejmy – mocowania
ul. Graniczna 188 
54-530 Wrocław
tel. 603 178 959
e-mail: info@obejmy-mocowania.pl
www.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
42027 montecchio emilia
Włochy/italy 
tel. 39/ 0522 86 96 11
e-mail: export@dieci.com
www.dieci.com

Dieci firma specjalizująca się w produkcji ładowarek telesko-
powych ze stałą ramą . przegubowych oraz obrotowych dla 
rolnictwa i budownictwa z najszerszą na świecie gamą produk-
tow! Maszyny produkowane przy wykorzystaniu najlepszych 
komponentow dostępnych na rynku oferowane na korzystnych 
warunkach 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/

dieSelteCHnika Sp. z o.o. 
ul. metalurgiczna 44
20-234 lublin 
tel. 797 325 511
e-mail: ww@dieseltechnika.pl
www.dieseltechnika.com
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ditta Seria edmund Pietrzak
Żdżary 75 a, 26-420 nowe miasto nad Pilicą
tel. 48/674 41 71
e-mail: dittaseria@dittaseria.pl

Firma Ditta Seria działa na polskim rynku od 1992 r. Jej działalność 
obejmuje produkcję: konstrukcji stalowych (hale, wiaty), zbiorni-
kow kwasoodpornych, wag i wywrotnic samochodowych, maszyn 
sadowniczych. Ponadto firma Ditta Seria jest Dystrybutorem ła-
dowarek teleskopowych firmy DIECI dla rolnictwa i budownictwa.

dodGe WarSzaWa // Puławska 516 Sp. z o.o.
autoryzowany dealer i Serwis dodge i ram
ul. Puławska 516, 02-879 Warszawa
www.dodgewarszawa.com
kontakt@pulawska516.com
tel. 22 150 00 00

Lubisz moc, cenisz nadzwyczajny komfort, a dźwięk V8 powoduje 
u Ciebie dreszcze? Dodge Warszawa to największy w Polsce au-
toryzowany dealer i serwis kultowych, amerykańskich marek Do-
dge i RAM. Jeśli auto to dla Ciebie coś więcej niż środek lokomo-
cji, a za kierownicą pragniesz manifestować swoją wolność i nie-
zależność, to RAM jest idealny dla Ciebie. P.S. Samochody, które 
oferujemy są fabrycznie nowe i posiadają dwuletnią gwarancję.

Do you like power, extraordinary comfort and the V8 sound 
makes you shiver? Dodge Warsaw is the largest authorized 
dealer and service center for the iconic American brands of 
Dodge and RAM in Poland. If car is more than just a mean of 
transport and you desire to manifest your freedom and inde-
pendence behind the wheel, RAM is perfect for you. P.S. The 
cars we offer are fabric new and have a two-years warranty.

 

 

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: 

Katalog Firm Drobiarskich, Katalog Firm Paszowych, Katalog 
Branżowy – Trzoda Chlewna i książek: Nowoczesna produkcja 
kurcząt brojlerów, Vademecum chorób drobiu rzeźnego, Dro-
biarstwo niekonwencjonalnie oraz Produkcja i rynek wołowiny 
w Polsce. Firma rodzinna o wyłącznie polskim kapitale.

domaSz tomasz Waligóra
63-012 dominowo, ul. Centralna 16
biuro:+48 668 456 480
Sprzedaż Polska: +48 668 456 482, +48 512 260 613
eksport zachód: +48 512 061 366
eksport Wschód: +48 797 967 129

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 prze-
mysłowej. 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. 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

dozaGro radosław rybacki 
ul. ludomiry namysł 36, 63-430 odolanów

Maszyny do ścielenia słomą, wiórami drewnianymi, torfem, 
peletem, piaskiem w oborach, kurnikach oraz plantacjach. 
Rozdrabnianie sianokiszoni oraz podawanie na stół paszowy. 
Przygotowanie słomy do mieszania w dawkach TMR . Rozdrab-
nianie słomy pod eko-brykiety, pelety. Autoryzowany brytyjskich 
producentów: TEAGLE Machinery Ldt, KIDD Farm Machinery, 
AG Products oraz włoskiej firmy Forasacco. 

Bedding machines. Bedding with straw, wood chips, peat, pel-
lets, sand in barns, poultry houses and plantations.Shredding of 
haylage and distribution to the feed table. Preparation of straw 
for TMR rations . Shredding of straw for eco-briquettes, pellets. 
Authorized British manufacturers: TEAGLE Machinery Ldt, KIDD 
Farm Machinery, AG Products and the Italian company forasacco.
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dozameCH Sp. z o.o. Sp.k. – Producent maszyn 
i urządzeń rolniczych
ul. Strzelecka 49
63-430 odolanów
pow. ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 733 23 22
fax +48 62 733 23 22
e-mail: dozamech@post.pl

draGo-aGroteCH Przedsiębiorstwo Handlowe 
Sp. z o.o.
Prostynia 8G
59-223 krotoszyce
tel. +48 76 862 44 81
e-mail: drago.agrotech@gmail.com
www.dragotec.pl

Jesteśmy licencjonowanym dealerem przystawek OLIMAC 
DRAGO. Są to przystawki do zbioru kukurydzy i słonecznika: 
od czteru do szesnastu rzędów, sztywne lub składane. Zapew-
niamy serwis i części zamienne. Na przystawki fabrycznie nowe 
udzielamy dwuletniej gwarancji. Wykonujemy remonty pogwa-
rancyjne przystawek.Nowość! Przystawka OLIMAC DRAGO GT 
- nowe rozwiązanie - cztery noże docinacza na rotorze!

We are a licensed dealer of OLIMAC DRAGO headers. These 
are headers for harvesting corn and sunflower: from four to six-
teen rows, rigid or foldable. We provide service and spare parts. 
We provide a two-year warranty on brand new headers. We 
carry out post-warranty repairs of headers.Innovation! OLIMAC 
DRAGO GT corn header - a new solution - four knives of the 
cutter on the rotor!

drzeWiCz WytWÓrnia SuSzarŃ 
kazimierz rokicki Sp. k.
nowy drzewicz 62
96-315 Wiskitki
tel.: 46 856 73 11
e-mail: drzewicz@drzewicz.com.pl
www.drzewicz.com.pl

Suszarnie do ziarna: stacjonarne i przewoźne, opalane gazem 
ziemnym, propan-butanem, olejem opałowym lub biomasą. Sze-
roki wybór modeli. Dysponujemy ponad 30-letnim doświadcze-
niem w produkcji suszarń do ziarna.

Grain dryers: stationary and mobile, heated with natural gas, 
propane-butane, heating-oil or biomass. Large selection of dryer 
models. We have been manufacturing dryers for over 30 years.

eaGronom Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 55/1 
60-521 Poznań
tel.: +48 22 307 90 39
e-mail: jakub.kurzynski@eagronom.pl
www.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 GmbH
european agriculture tyre distributors
Hansastr. 13 
49134 Wallenhorst 
Germany
Phone: +49 (0) 5407 803 27 60
Fax +49 (0) 5407 803 27 65
mail info@eatd.de
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. 
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.
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eC GrouP Sp. z o.o. 
ul. migdałowa 10 
87-152 Pigża 
tel. 605 451 163
e-mail: biuro@ec-g.eu 
www.ec-g.eu 

EC Group to wiodący na polskim rynku dystrybutor modułów 
fotowoltaicznych. Z segmentu premium. Misją spółki jest nie 
tylko dostarczanie modułów, które charakteryzują się wysoką 
wydajnością, ale również edukacja oraz szkolenia. Czerpiemy 
inspirację z branżowych badań międzynarodowych ekspertów 
i dostosowujemy ofertę do zmieniającej się rzeczywistości. 
Naszym celem jest wspieranie inwestorów na każdym etapie 
inwestycji.

EC Group is a leading distributor of photovoltaic modules in the 
Polish market. Since the beginning of its activity the company 
has selected only premium products. The company’s mission is 
not only to supply high efficiency modules, but also to educate 
and train mounting and investment groups. We draw inspiration 
from the research of international experts and adapt our offer to 
the changing reality. Our goal is to support investors at every 
stage of the investment. 

eHrle Sp. z o.o. 
Warzymice 45 
72-005 Przecław 
tel. +48 91 814 55 55 
e-mail: info@ehrle.pl
www.ehrle.pl

Wysokociśnieniowe systemy EHRLE znajdują doskonałe zasto-
sowanie w rolnictwie i innych działalnościach przemysłowych. 
Umożliwiają właścicielom gospodarstw i firm profesjonalne 
utrzymanie czystości również zgodnie z surowymi normami obo-
wiązującymi dla działalności związanych z produkcją żywności. 
Zapraszamy do konsultacji z naszymi ekspertami!

EHRLE high pressure systems are perfect for use in agriculture 
and other industrial branches. Our HP cleaners provide owners 
of farms and companies high-prsssure cleaning services also in 
compliance with strict standards applicable to activities related 
to food production. Visit our stand! Our expert will be happy to 
answer all your questions. 

einboCk - orGaniC Center Pl 
ul. kwiatowa 3
88-160 kołodziejewo
tel: +48 533860320
organiccenterpl@gmail.com

Proekologiczne maszyny oraz narzędzia rolnicze. Innowa-
cyjne rozwiązania techniczno-informatyczne dla rolnictwa io-
grodnic twa. Rolnictwo precyzyjne. Działania mające na celu 
dbanie o żyzność oraz urodzajność gleby. Brony chwastownik 
klasyczne oraz precyzyjne. Pielniki klasyczne oraz precyzyjne 
z automatycznym systemem sterowania kamerą oraz GPS. Pre-
cyzyjne siewniki oraz dozowniki nawozu. Przedstawiciel Einböck 
w Polsce. 

Pro-ecological machines and agricultural tools. Innovative tech-
nical and IT solutions for agriculture and horticulture. Precision 
agriculture. Actions to care for a healthy soil. Classic, precise 
and rotation weeder harrows. Classic and precise row cultiva-
tors with an automatic camera control system and GPS. Pre-
cise seeders and fertilizer dispensers. Einböck representative 
in Poland.

ekoPom
ul. Pilska 4-6
78-400 Szczecinek
tel. 943 742 611
e-mail: pom-eko@pom-eko.com.pl
www.ekopom.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. Producentem
wyrobów jest członek grupy, firma POM-EKO Sp. z o.o. 
w Szczecinku.

Distribution company of the most up-to-date leak-resistant three-
way tipping agricultural trailers in many constructional version. 
For around 30 years these trailers have been manufacturing and 
delivering to the Western European and domestic market. The 
manufacturer of these trailers is POM-EKO Sp. z o.o. the mem-
ber of the same capital group EKOPOM. We offer also: steel 
containers, belt conveyors, belt conveyors and steel construc-
tion.
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ekoPrime inWeStyCJe Sp. z o.o.
97-226 Żelechlinek
ul. Jana Susika 3
tel. 443070404
tel. 537509510
https://ekoprime.pl/
biuro@ekoprime.pl
https://www.facebook.com/ekoprimepl

Jesteśmy firmą rodzinną a właściciele wywodzą się z najwięk-
szej firmy branży OZE w Europie. Wieloletnia działalność na 
rynku niemieckim i polskim, a także wysoce specjalistyczny 
sprzęt sprawiają, że jesteśmy w stanie sprostać każdemu zlece-
niu. Naszą najlepszą rekomendacją są zrealizowane inwestycje, 
które bez problemu współpracują z zakładami energetycznymi. 
Zdobywana przez lata wiedza stała się solidnym fundamentem 
w pracy zespołu EKO PRIME.

We are a family business whose owners have built up their 
expertise in one of the largest firms in the Renewable Energy 
Sources sector in Europe. The years of activity on Polish and 
German markets, as well as our highly specialized equipment, 
ensure you can entrust us with literally every project. Our com-
pleted investments who guarantee seamless cooperation with 
electricity providers serve as our key recommendation. The ex-
perience that we have developed over years has become solid 
foundation of the EKO PRIME team’s work.

ekoProJekt PolSka Sp. z o.o. – CzystyzySk
ul. ożarowska 42
61-332 Poznań
tel. 61/ 679 35 10
e-mail: kontakt@czysty-zysk.pl
http://czysty-zysk.pl/
https://www.facebook.com/fotowoltaikapoznan/

Firma EkoProjekt Polska wykonała już ponad półtora tysiąca 
mikroinstalacji fotowoltaicznych, posiada również własne farmy 
fotowoltaiczne. Wykonujemy inwestycje dla dużych i średnich 
firm, gospodarstw rolnych oraz klientów indywidualnych. Dostar-
czamy instalacje oparte na markowych podzespołach w korzyst-
nych cenach. Pomagamy w uzyskaniu dotacji, korzystne ofert 
leasingowych oraz preferencyjnych kredytów.

EkoProjekt Polska is a company with over a one and a half thou-
sand of photovoltaic installations implemented so far, including 
our own solar power plants. Company’s idea is to provide PV 
systems based on high quality components at low prices, to en-
sure that the investment generates the best rate of interest to the 
customer. On top of that, we provide multiple financingprograms, 
including subsidies and preferential loans for thepurchase of the 
system.

ekotroniC marek Janus
ul. rogoźnicka 9 b, 
42-575 Strzyżowice
tel: +48 32 266 91 49, +48 32 360 22 44
GSm: +48 601 70 42 15
marjanus@pro.onet.pl  
www.ekotronic.pl

Jesteśmy wyłącznym importerem rozpylaczy rolniczych i sadow-
niczych oraz osprzętu firmy LECHLER w zakresie rolnictwa, któ-
ra jest światowym liderem w produkcji najwyższej jakości rozpy-
laczy rolniczych i przemysłowych. Jesteśmy również przedstawi-
cielem firmy MUELLER ELEKTRONIK niemieckiego producenta 
elektroniki sterującej do maszyn rolniczych (terminale ISOBUS, 
nawigacje polowe, komputery sterujące maszynami rolniczymi).

We are the exclusive importer of agricultural and orchard spray-
ers and accessories from LECHLER in the field of agriculture, 
which is a world leader in the production of the highest quality 
agricultural and industrial sprayers. We are also a representative 
of the MUELLER ELEKTRONIK company, a German manufac-
turer of control electronics for agricultural machines (ISOBUS 
terminals, field navigation, farm machinery control computers).

elVorti llC
evgeniya Chykalenko 1 
25006 kropyvntskyi, ukraine 
+38 (0522) 35 61 40
e-mail: ex@elvorti.com
www.elvorti.com

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 headers 
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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enerGy5 Sp. z o.o.
ul. ziejkowa 5
09-500 Gostynin
tel. +48 (24) 235 40 79 
biuro@energy5.pl
www.energy5.pl 

Energy5 to lider, produkujący spersonalizowane konstrukcje 
do fotowoltaiki na gruncie i dachu. Produkcja oparta jest na 
stali, pokrytej innowacyjną powłoką metaliczną, zapewniającą 
ochronę do klasy korozyjnej C5. Najwyższą jakość konstrukcji 
PV potwierdza Krajowa Ocena Techniczna, co najmniej 10 let-
nia gwarancja producenta oraz bogate doświadczenie – ponad 
3,5 GW wyprodukowanych konstrukcji. 

Energy5 is a leader in production of personalized ground and 
roof PV structures. Production is based on steel covered with an 
innovative metallic coating, providing protection up to the corro-
sion class C5. The highest quality of PV structures is confirmed 
by the National Technical Assessment, at least 10-year warranty 
and extensive experience - over 3.5 GW of manufactured struc-
tures. 

er.mo Spa
Via bergamo 10,
26011 Casalbuttano ed uniti Cr
Włochy
tel.: +386 31 692 056
+ 48 503 508 083
www: www.ermo.it
Facebook: ermo Spa
e-mail: info@munag.pl, 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 Polsce 
jest NP Agro d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Sencur, Sło-
wenia. 

We are a leading world producer for a top quality of soil 
equipment such as: soil ploughs (mounted and semi-mount-
ed) stubble cultivators, disk harrows as well as subsoilers 
and soil looseners. The use of the highest quality materials 
and and strongest 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. 

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.

euroCoPter (ukraine)
st. „Stoyan zaimov” 28, Varna 
9000 bgpost 
+35 9898616364
e-mail: eurocopter.eood@gmail.com
www.eurocopter.net

euroinVeSt Hale namiotoWe
ul. tulecka 31
62-020 Garby
tel: 690071797
biuro@pbeuroinvest.pl
https://pbeuroinvest.pl/
https://www.facebook.com/euroinvestHalenamiotowe/
 
EUROINVEST HALE NAMIOTOWE to wiodący producent 
hal namiotowych. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją, 
montażem oraz serwisem hal namiotowych. Wykonujemy hale 
magazynowe, produkcyjne, eventowe, rolnicze oraz handlowe. 
Nasza Firma ma kilkunastoletnie doświadczenie w budowie hal 
namiotowych. Hale wykonane są w 85% z aluminium. Jest to 
największy udział aluminium w konstrukcji namiotowej na rynku. 
 
EUROINVEST TENT HALLS is a leading manufacturer of tent 
halls. We design, manufacture, assemble and service tent halls. 
We make warehouse, production, event, agricultural and com-
mercial halls. Our company has several years of experience in 
the construction of tent halls. The halls are made of 85% alu-
minum. It is the largest share of aluminum in a tent structure 
on the market.
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euro-maSz Wojciech Wyciszkiewicz 
Jabłonna 30 
97-570 Przedbórz 
tel. 509 729 524
tel. kontakt@euro-masz.eu

euromilk
ul .Przemysłowa 5
18-200 Wysokie mazowieckie
tel. 86 225 23 80
sekretariat@euromilk.pl
www.euromilk.pl
https://www.facebook.com/euromilkpolska/

EUROMILK OFERUJE:
• pionowe i poziome wozy paszowe
• rozrzutniki obornika
• manualny podgarniacz paszy

EUROMILK OFFERS:
• vertical and horizontal mixer wagons
• manure spreaders
• manual TMR sweeper

eXPert eleCtroniCS
ul zagórska 158
25-362 kielce
tel. 608299105, 
tel. 884201774
e-mail: expert.alarmy@gmail.com
strona internetowa: www.4pin.pl
profil facebook: @expert.kielce

Producent i dystrybutor profesjonalnych systemów bezpieczeń-
stwa pracy oraz monitoringu wizyjnego pojazdów. W naszej 
ofercie dostępne są kamery do maszyn rolniczych, pojazdów 
ciężarowych, pojazdów osobowych i wózków widłowych. 
W sprzedaży również systemy śledzenia GPS, czujniki cofania, 
rejestratory, sygnalizatory/alarmy skrętu oraz cofania. Jesteśmy 
właścicielami takich marek jak expert PRO, INCOCAM.

Manufacturer and distributor of professional safety and vehicle 
surveillance systems. Our offer includes cameras for agricultural 
machinery, trucks, passenger vehicles and forklifts. Moreover, 
we also sell GPS tracking systems, reversing sensors, record-
ers, turn and reversing signals/alarms. We are owners of such 
brands as expert PRO, INCOCAM.

eXPom Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2
99-340 krośniewice
tel: +48 24 252 30 03
marcin kowalewski kierownik ds. marketingu i Handlu 
kom: 665 100 680
e-mail: expom@expom.eu | marcin@expom.eu
www.expom.eu

EXPOM to marka stawiająca na najwyższą jakość wytwarzanych 
produktów, ochronę środowiska, a także indywidualne przystoso-
wanie maszyn dla klienta. Zarząd firmy, wszystkie środki własne 
oraz pozyskane z funduszy europejskich, wydaje na modernizację 
parku maszynowego oraz budowę nowych obiektów przeznaczo-
nych na montaż i produkcję maszyn rolniczych. Tworzymy wały 
uprawowe, agregaty talerzowe, uprawowe oraz maszyny do pie-
lęgnacji. Chcąc stale się rozwijać tworzymy maszyny z własnymi 
patentami i innowacyjnymi rozwiązaniami, czego przykładem jest 
zastrzeżony system rozkładnia MAXIMUS 600, czy także składy 
mieszanek śrutowniczych i farb proszkowanych powłok lakierni-
czych. EXPOM w 2022 roku przechodzi odświeżanie wizerunku. 
Opracowane zostało nowe logo, a produkowane przez nią maszy-
ny przyjęły nowe barwy, grafitowo – czerwone.

EXPOM is a brand that focuses on the highest quality of manufac-
tured products, environmental protection, as well as individual ad-
aptation of machines for the customer. The company’s manage-
ment spends all its own funds and funds obtained from European 
funds for the modernization of the machine park and the construc-
tion of new facilities for the assembly and production of agricultural 
machinery. We create cultivating rollers, disc and cultivating units 
as well as care machines. In order to constantly develop, we cre-
ate machines with our own patents and innovative solutions, an 
example of which is the proprietary MAXIMUS 600 decomposition 
system, as well as the compositions of shot blasting mixtures and 
powdered paint coatings. EXPOM in 2022 is undergoing a refresh-
ing image. A new logo was developed and the machines produced 
by it adopted new colors, graphite and red.

F.H.u. „beti” 
ul. lipowa 287/8 
84-100 Żelistrzewo 
tel. 506-740-891 

Firma zajmuje się pobieraniem prób glebowych przy wykorzy-
staniu automatu glebowego WINTEX 1000, rejestracji pracy 
przy użyciu GPS, tworzeniem map zasobności pól oraz zmien-
nym nawożeniem dla małych i dużych gospodarstw na terenie 
całej Polski. 

-Company deals with collecting a soil samples by WINTEX 1000, 
registrated with GPS, creating wealth Maps of the fields and vari-
able fertilization for small and big farms in whole Poland area. 
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F.H.u. elektroPark Justyna Wieczorek 
karpicko, ul. braci Peugeot 1
64-200 Wolsztyn 
tel. 606 891 971
e-mail: radoslaw.jaskula@elektropark.pl
www.elektropark.pl

Fabryka ŁoŻySk toCznyCH – kraśnik S.a.
ul. Fabryczna 6
23-204 kraśnik
tel. 81 825 71 54
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 biggest 
manufacturer of rolling bearings in Poland. From the beginning of 
its operation, it has manufactured more than a billion bearings for 
commercial vehicles and passenger cars, agriculture, metallurgy 
and mining industries, for electric motors, forklifts, reducers and 
gearmotors. The principal production groups include ball bearings, 
tapered roller bearings, and cylindrical roller bearings. A separate 
category are special-purpose bearings. All in all, our range of 
products consists of more than 1500 types of bearings

Fabryka WaG Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa
biuro, produkcja, wzorce masy:
ul inowrocławska 12, 88-170 Pakość
tel./fax: +48 52 3456 918
e-mail: kalisto@kalisto.pl
www.kalisto.pl
https://www.facebook.com/Fabryka-Wag-
kalisto-113684513711891

Fabryka Wag Sp. z o.o. jest producentem wag samochodowych 
z pomostem betonowym lub stalowym oraz wag osiowych prze-
znaczonych do pomiarów statycznych lub dynamicznych. Wła-
sny program komputerowy Waga Pro służy do obsługi wagi i jej 
urządzeń peryferyjnych (kamery, szlabany, światła, czytniki kart 
RFID, tablet). W Pakości posiadamy swoją wypożyczalnię wzor-
ców dużej masy do 30 ton. Serwis krajowy - 48 h.

Fabryka Wag is a steel and concrete truck scale and dynamic 
and static axle scale producer also active in a field of preparing 
own software solutions for managing scales and scale’s periph-
erals like CCTV night cameras, barriers, traffic light,card readers 
RFID and iPads.

FaCHoWieC F.H.W. zenon świętek 
ul. Stefańskiego 29, 61-415 Poznań
tel. 61/ 661 81 50
e-mail: fachowiec@fachowiec.com

Importer i hurtownia urządzeń spawalniczo-pneumatycznych – 
TIG, MIG, MMA, PLASMA (Welder FantasyR), osprzęt i uchwyty 
spawalnicze PARKERR oraz sprężarki śrubowe i tłokowe Profi- 
Kompressoren, narzędzia pneumatyczne, pistolety lakiernicze 
(PROFESSIONAL, EXPERT, LEADER, SPEEDWAY).

FareSin Poland Sp. z o.o.
ul. borowiacka 9, 87-100 toruń
tel. 503 147 811
e-mail: faresinpoland@faresin.com

FARESIN – producent ładowarek teleskopowych i wozów pa-
szowych – samojezdnych, ciągnionych i stacjonarnych. Oferuje 
wozy pionowe i poziome od 5 do 46 m3.

Farm FriteS Poland Sa
ul. abrahama 13, 84-300 lębork
tel. 59 862 91 00, 
e-mail: office@ffp.pl, surowiec@ffp.com.pl
www.ffp.pl, https://www.facebook.com/FarmFritesPoland/ 
 
Farm Frites Poland SA działa w Lęborku od 1994 r. Zajmuje się 
produkcją frytek, placków i płatków ziemniaczanych dla McDo-
nald’s, Farm Frites oraz Aviko. Każdego roku przetwarza ponad 
250.000 ton ziemniaków. Frytki produkowane dla McDonald’s 
trafiają do restauracji w 11 europejskich krajach. Firma stale się 
rozwija. Zwiększając moce produkcyjne zaprasza do współpracy 
nowych producentów ziemniaków.

Farm Frites Poland SA has been operating in Lębork since 1994. 
It produces fries, potato pancakes and flakes for McDonald’s, 
Farm Frites and Aviko. Every year, it processes over 250,000 
tons of potatoes. French fries produced for McDonald’s go to 
restaurants in 11 European countries. The company is constant-
ly developing. By increasing its production capacity, it invites 
new potato producers to cooperate.
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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.

Farmer.Pl
atrium Plaza
aleja Jana Pawła ii 29 (4 p.), 00-867 Warszawa
portal@farmer.pl, redakcja@farmer.pl
telefon: +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.

Farmer’S Pantry 
62-005 Promnice
ul. Południowa 72a

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.

FarmSyStemS 
ul. nawojowska 5b, 31-346 kraków
tel: 693 935 333
kontakt@farmsystems.pl
https://farmsystems.pl/ 
https://www.facebook.com/FarmsystemsPl 

FarmSystems; dystrybutor robota Farmdroid. To pierwszy na świe-
cie w pełni automatyczny robot, który może zająć się siewem jak i 
mechanicznym odchwaszczaniem. Pomagamy rolnikom i hodow-
com obniżyć koszty upraw, jednocześnie robiąc to w sposób neu-
tralny dla środowiska pod względem emisji CO2. Ta innowacyjna 
maszyna zdobyła już wiele nagród i wyróżnień m.in. Złoty Medal 
Międzynarodowych Targów Poznańskich Polagra Premiery 2022.

FarmSystems; Farmdroid robot distributor. It is the world’s first 
fully automatic robot that can take care of both sowing and me-
chanical weeding. We help farmers and growers to reduce their 
cultivation costs while doing so in an environmentally neutral 
manner in terms of CO2 emissions. This innovative machine 
has already won many awards and distinctions, including Gold 
Medal of the Poznań International Fair Polagra Premiery 2022.

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 122 KM w wersji kabinowej i z ramą ochronną, 
posiadających homologację europejską EURO V, wyposażo-
nych 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 122 
HP, rops & cabin version. Equipped with Perkins engines, ZF & 
CARRARO transmissions and all with European homologation 
EURO V.
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Farmtrade
Wyszyńskiego 170
05-250 emilianów 
www.farmtrade.pl
tel. +48 22 499 55 24

Farmtrade dystrybutor marek w POLSCE:
• KAWECO - ładowarki, wozy asenizacyjne
• BOMECH - aplikatory
• FARESIN - wozy paszowe
• BARGAM - opryskiwacze
• MATERMACC - siewniki punktowe
• MCCONNEL - mulczery, roboty koszace
• LEBOULCH - rozrzutniki
• TUME - siewniki zbozowe
• ENOROSSI - maszyny zielonkowe
• OZDUMAN - siewniki punktowe

Importer agriculture machinery:
• KAWECO - wheel loader, slurry tankers, silage wagons
• BOMECH - aplicators
• FARESIN - mixer wagons
• BARGAM - boom sprayers
• MATERMACC - precision planters
• MCCONNEL - mulchers, remote control mulchers
• LEBOULCH - muck spreaders
• TUME - seeders
• ENOROSSI - hay machines
• OZDUMAN - precision planters

Federation nationale de la ProduCtion de 
SemenCeS de maiS et de SorGHo 
avenue de neuilly 23/25 
75116 Paryż 
tel: +33 771 1374 444

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.
 
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 nasi-
enne i hodowców. Wszystkie mają ten sam cel: zarządzanie 
produkcją francuską pod względem technicznym i ekonomic-
znym, przyczynianie się do rozwoju przemysłu we Francji i za 
granicą oraz wspólne działanie jako organ przedstawicielski 
przed władzami Francji i UE.

FHu auto karambol Piotr Wyrembak 
ul. Żwirowa 5a, ogrodniczki 
16-030 Supraśl 
tel. 536 897 095
e-mail: biuro@autokarambol.pl
www.autokarambol.pl

Firma Auto Karambol specjalizuje się w profesjonalnej regene-
racji turbosprężarek do maszyn rolniczych głównie John Deere, 
Claas Arion , Axion.

The Auto Karambol company specializes in the professional re-
generation of turbochargers for agricultural machinery, mainly 
John Deere, Claas Arion, Axion.

FHu elrol bartosz Pszczółkowski
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. 
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FHu Joanna bojanowska
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
• BARGAM - opryskiwacze polowe (zawieszane, ciągane, sa-

mojezdne), sadownicze, mulczery, prasy
• ZAFFRANI - suszarnie do ziarna, hedery do słonecznika i ku-

kurydzy

An exclusive representative in Poland:
• MORO ARATRI - ploughs and subsoilers
• TMC Cancela - agricultural and forestry mulchers
• BARGAM - boom sprayers (mounted, trailed, self-propelled), 

mist-blower sprayers, mulchers, ballers
• ZAFFRANI - grain dryers, sunflower and corn heders

FHu edyta kudła
Goleszów 133
39-300 mielec
tel. 697272187

Nasza firma zajmuje się produkcją innowacyjnych maszyn do 
uprawy pasowej zbóż, rzepaku, kukurydzy i słonecznika. Jest 
to najnowsza technologia, która daje możliwość uzyskania wy-
sokich plonów i obniżenia kosztów produkcji. Jedna maszyna 
- wiele możliwości.

Our company produces innovative machines for strip-till of cere-
als, rape, corn, beetroot and sunflower. It is the newest technol-
ogy that enables high yields and lower production costs. One 
machine - many possibilities.

FHuP. braStal Janusz makowski
97-225 ujazd, Józefin 23,
numer kontaktowy: 44 719 23 24
adres mailowy: 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.

Filtro-teCH Jacek majewski 
kania 6a, 62-402 ostrowite, Polska.
tel. 609-294-223 
e-mail: jacek.majewski@filtrotech.pl 
www.filtrotech.pl 

Firma FILTRO-TECH od 2011 działa w zakresie filtracji olejów, 
paliw i cieczy. Proponujemy Państwu nasze nowe urządzenia 
filtrujace i usługę profesjonalnych wymian oleju oraz filtracji 
układów hydraulicznych (mobilny serwis). Nasza technologia 
i długoletnie doświadczenie w filtracjach fachowo pomoże za-
dbać o czystość oleju i układów olejowych Państwa obrabiarek i 
maszyn oraz innych cieczy. 

The FILTRO-TECH company has been operating in the field of 
filtration of oils, fuels and liquids since 2011. We offer you our 
new filtering devices and the service of professional oil changes 
and filtration of hydraulic systems (mobile service). Our technol-
ogy and many years of experience in filtration will professionally 
help to ensure the cleanliness of the oil and oil systems of your 
machine tools and machines as well as other liquids. 

Firma boroWCzyk s.c. m.b.z.k. borowczyk 
Przedsiębiorstwo obrotu Skórami Futerkowymi
Czachorowo 49, 63-800 Gostyń.
telefon kontaktowy 65-571-02-14

Firma Borowczyk znana jest na rynku jako producent mięsa kró-
liczego. Przedsiębiorstwo zajmuje się ubojem i rozbiorem mięsa 
króliczego. Poszukujemy dostawców żywca króliczego z którymi 
chętnie nawiążemy owocną współpracę.
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Firma Gralla & reWald Sp.j.
87-326 nieżywięć 
zakład produkcyjny 87-423 Wrocki 84a 
tel. kom 602-385-109, tel. 56-495-13-14 
tel.fax 56-495-17-29
e-mail: office@grallarewald.com.pl
pawel_gralla@hotmail.com
www.grallarewald.com.pl

Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją osprzętu i urządzeń po-
trzebnych 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 de-
vices needed to equip livestock buildings since 1992.We special-
ize in the production of equipment for pig breeding and elements 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
e-mail: kontakt@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 halach 
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 podbie-
racze pokosów do kombajnów zbożowych. Zainteresowanych 
ofertą zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska lub bezpo-
średnio do kontaktu telefonicznego 23 672 14 96. 

Firma naSienna Granum
Wodzierady 81
98-105 Wodzierady
tel. 43/ 677 31 26
e-mail: biuro@granumfn.pl

Producent kwalifikowanego materiału siewnego: Mieszanki traw 
dekoracyjne i pastewne, sadzeniaki ziemniaka, zboża siewne, 
kukurydza siewna, pozostałe nasiona rolnicze.

A producer of qualified sowing material: mixes of ornamental 
and fodder grasses, potato tubers, cereals, maize, other agri-
culture seeds.

Firma roland ProdukCJa Handel uSŁuGi 
ryszard drąg
ul. Parkowa 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.

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.

FJdynamics.pl
mężenino-Węgłowice 11
06-430 Sońsk
tel. 500855879
e-mail: biuro@fjdynamics.pl
www.fjdynamics.pl

Jesteśmy importerem i ogólnopolskim dystrybutorem produk-
tów światowej marki FJDynamics, zajmującej się automatyza-
cją i robotyzacją, oferującej min. nawigacje rolnicze z autokie-
rowaniem.
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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.

FleXXolutionS
nl netherlands Pavilion
address: Jaartsveldstraat 5
7575 bP oldenzaal the netherlands
Phone: +31541-760400
email address: info@flexxolutions.nl 
Website: www.flexxolutions.pl
 
ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA DLA POKRYWY SILO-
SÓW I MAGAZYNOWANIA (GAZU). Flexxolutions oferuje 
zrównoważone i innowacyjne rozwiązania do pokrywania 
silosów i przechowywania (bio)gazu, cieczy i ciał stałych. 
Te rozwiązania i produkty są wykorzystywane w wielu sek-
torach, takich jak biogaz, (szklarnia) ogrodnictwo i rolnictwo. 
Oferujemy również praktyczne rozwiązania, takie jak maty 
dezynfekcyjne, dla sektora przemysłowego, transportowego 
czy medycznego. Kierujemy się naszą pasją do innowacji 
i chcemy dostarczać naszym klientom najlepszą jakość. 
Nasza siła tkwi w połączeniu entuzjastycznej grupy pra-
cowników z pasją do technologii oraz gamy innowacyjnych 
produktów, które przyczyniają się do lepszego i zdrowszego 
świata. Chcemy być najlepszym i najbardziej innowacyjnym 
dostawcą tych produktów!

SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR SILO COVERS AND 
(GAS) STORAGE. Flexxolutions offers sustainable and in-
novative solutions for covering silo’s and the storage of (bio)
gas, liquids and solids. These solutions and products are 
used in many sectors, such as biogas, (greenhouse) horticul-
ture and agriculture. We also offer practical solutions, such 
as disinfection mats, for the industrial and transport sector or 
the medical sector. We are driven by our passion for innova-

tion and want to deliver the best quality to our customers. 
Our strength lies in the combination of an enthusiastic group 
of employees with a passion for technology and a range of 
innovative products that contribute to a better and healthier 
world. We want to be the best and most innovative supplier 
of these products!

 

FlieGl aGrarteCHnik GmbH
bürgermeister-boch-Str. 1
d-84453 mühldorf
tel +49 (0) 86 31 307-0
fax +49 (0) 86 31 3 07-550
e-mail: info@fliegl.com
www.fliegl.com
kontakt w Polsce:
mikołaj Sadowski
kom.: +48 518 250 314
fax: +49 8631 307 555
e-mail: mikolaj.sadowski@fliegl.com

Od ponad 40 lat Firma Fliegl jest międzynarodowym liderem 
jako producent innowacyjnych rozwiązań transportowych. Przy-
czepa ASW GIGANT z systemem zsuwania rozwiązała problem 
transportu, przeładunku i rozrzucania nazwozu organicznego. 
Wozy asenizacyjne z aplikatorem SKATE profesjonalnie apli-
kują gnojowicę. ADS – jednosiowe rozrzutniki dla gospodarstw 
rodzinnych. KDS – rozrzutniki z przenośnikiem łańcuchowym. 
W ofercie także przyczepy burtowe, skorupowe, przeładunkowe, 
do transportu bel. 

Florian Centrum Sp. z o.o.
ul. metalowa 11 a
99-300 kutno 
tel.+48 24 355 14 65
e- mail: florian@floriancentrum.com.pl
www.floriancentrum.com.pl

Florian Centrum to producent oraz dystrybutor najwyższej ja-
kości stalowych pokryć dachowych, profili zimnogiętych oraz 
systemów rynnowych. Firma swoją działalność rozpoczęła 
w Kutnie  w 1996 roku. Po 22 latach weszła w skład Grupy 
Pruszyński. 

Florian Centrum is a producer and distributor on the highest 
quality of steel roofing, cold-formed profiles and gutter systems. 
The company started its activity in Kutno in 1996. After 22 years 
it became part of the Pruszyński Group.
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Flukar Sp. z o.o.  
biuro zarządu/management 
ul. uniwersytecka 13 
40-007 katowice. Poland 
mail; biuro@flukar.eu 
tel. (+48) 32 700 22 50 
www.flukar.eu 

Flukar Sp. z o.o. dzięki jednemu z najnowocześniejszych zakła-
dów produkcyjnych środków smarowych w Europie i produkowa-
nym tam markom REVLINEFARM, REVLINE, FINERY, JASOL  
istotnie zwiększa swój udział w rynku krajowym jak i w ponad 25 
krajach Europy, Azji i Afryki. Nowoczesne rozwiązania technicz-
ne, wysoki stopień automatyzacji, precyzyjny system dozowania 
surowców i komponentów połączony z własnym laboratorium ja-
kościowym posiadającym akredytację PCA gwarantuje wysoką 
jakość gotowych produktów. 

Thanks to one of the most modern lubricant production plant 
in Europe and brands REVLINEFARM, REVLINE, FINERY, 
JASOL produced there, Flukar significantly increases its share 
in the domestic market as well as in over 25 countries in Eu-
rope, Asia and Africa. Modern technical solutions, high level of 
automation, precise dosing system of raw materials and com-
ponents confirmed in our certified laboratory, guarantees high 
quality products. 

FlyaGdata Sp. z o. o.
ul. zimna 1/105
65-707 zielona Góra 
https://flyagdata.io/   
https://www.facebook.com/flyagdata/

Flyagdata Sp. z o.o. to zorientowana na klienta firma specjalizu-
jąca się w systemach rolnictwa precyzyjnego: nawigacja GPS, 
urządzenia do mapowania plonów, sieci RTK oraz telematyka 
FlyAgData, która zbiera dane rolnicze i techniczne z maszyn 
i umożliwia ich późniejszą analizę. Szkolimy, konsultujemy, in-
stalujemy, naprawiamy i pomagamy wdrożyć rolnictwo precyzyj-
ne w każdym gospodarstwie.

Flyagdata Sp. z o.o. is a customer-oriented company special-
izing in precision agriculture systems: GPS navigation, yield 
mapping equipment, RTK networks and FlyAgData telematics 
that collects agricultural and technical data from machinery and 
enables its subsequent analysis. We train, consult, install, repair 
and help implement precision agriculture on any farm. 

FranCuSkie konSorCJum teCHniki 
PrzetWÓrStWa rolno-SPoŻyWCzeGo 
FraCoP Sp. z .o.o.
ul. Poleczki 76a
02-822 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
tel. 783 222 777 

Firma FRICKE Maszyny Rolnicze działa w sektorze rolniczym 
od 1997 roku. Od 2003 roku jesteśmy Autoryzowanym Deale-
rem marki John Deere w Polsce Północno- Wschodniej. Spe-
cjalizujemy się w sprzedaży maszyn rolniczych i komunalnych. 
Dysponujemy autoryzowanym serwisem gwarancyjnym i po-
gwarancyjnym oraz szerokim asortymentem niezbędnych w rol-
nictwie części i akcesoriów. Od 2019 roku jesteśmy wyłącznym 
dystrybutorem maszyn marki CLAYDON w Polsce, opartych na 
technologii siewu pasowego w systemie Claydon Opti-Till. Po 
więcej informacji zapraszamy na nasza stronę www.fricke.pl.

FRICKE Maszyny Rolnicze has been operating in the agricul-
tural sector since 1997. Since 2003, we have been an Author-
ized Dealer of the John Deere brand in Northeast Poland. We 
specialize in the sale of agricultural and municipal machinery. 
We have an authorized warranty and post-warranty service and 
a wide range of parts and accessories necessary for agriculture. 
As of 2019, we are the exclusive distributor of CLAYDON brand 
machines in Poland, based on Claydon Opti-Till strip seeding 
technology. For more information, please visit our website www.
fricke.pl.
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FriSma 
zakład usługowo-Produkcyjno-Handlowy
kościelna Wieś 9, 88-220 osięciny
tel.(+48)607-902-116
e-mail:frisma@frisma.pl
www.frisma.pl

Specjalizujemy się w obróbce metali, produkcji maszyn rolni-
czych i realizacji konstrukcji stalowych. W ofercie maszyn po-
siadamy:
• obsypniki do okrywania kopców/pryzm z kiszonkami, 
• podgarniacze paszy
• niszczarki naci/zieleniny warzyw
• przystawki z piłami ogławiającymi
• pielniki herbicydowe
• rozdrabniacze łęcin
• ścinacze szczypioru
• czyszczarki selera
• glebogryzarki
• wywrotnice skrzyniopalet

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
facebook.com/FuCHSoilPl
e-mail: gliwice@fuchs.com

FUCHS Oil od 1989 r. współpracuje z przedstawicielami niemal 
wszystkich branż gospodarki, w tym rolnictwa.Oferujemy środki 
olejowo-smarne i usługi szkoleniowo-serwisowe w zakresie pra-
widłowego i ekonomicznego stosowania produktów. Środki AGRI-
FARM zapewniają maksymalną niezawodność silników, skrzyń 
biegów i hydrauliki w maszynach rolniczych. Jakość potwierdzają 
wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania ISO 9001:2005, 
14001:2015 i PN-ISO 45001:2018 oraz IATF 16949:2016.

Since 1989 FUCHS Oil cooperates with companies of all econ-
omy branches, including agriculture. We offer lubricants as well 
as professional service and training in proper and economic ap-
plication of FUCHS products. AGRIFARM lubricants facilitate 
maximum operational reliability of all units in agricultural ma-
chines and vehicles. Our quality is reflected in the incorporated 
Integrated Management System according to ISO 9001:2005, 
14001:2015, PN-ISO 45001:2018 and IATF 16949:2016.
 

FundaCJa aGrounia 
ul. leśna 5a, 98-200 Sieradz 
tel. 696 627 725
e-mail: projektagrounia@gmail.com 
www.agrounia.pl

Gabo s.c.
Sarzyn 15b, 09-440 Staroźreby
tel. 24 261 25 24
e-mail: biuro@gabosc.pl
www.gabosc.pl, www.wyposazenieopryskiwaczy.pl
SPrzedaŻ / SerWiS:
tel. +48 501 166 328, +48 505 188 887, +48 517 494 306
maGazyn:
tel. +48 505 188 877

Firma GABO specjalizuje się w sprzedaży opryskiwaczy polowych o 
pojemności od 1 500 – do 14 000 tysięcy litrów renomowanego cze-
skiego producenta AGRIO M.Z.S. s.r.o. a także zajmuje się rekon-
strukcją starszych opryskiwaczy. Prowadzimy serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny maszyn. Oprócz opryskiwaczy w swojej ofercie fir-
ma posiada również w ciągłej sprzedaży części i podzespoły wiodą-
cych producentów takich jak: MULLER ELEKTRONIK, LECHLER,  
ANNOVI REVERBERI, ARAG oraz AGROTOP. Prowadzimy 
sprzedaż stacjonarną w siedzibie firmy oraz sprzedaż wysyłkową 
za pośrednictwem sklepu www.wyposazenieopryskiwaczy.pl

The GABO company specializes in the sale of field sprayers with 
a capacity from 1,500 to 14,000 liters of the Czech manufacturer 
AGRIO M.Z.S. s.r.o. and also reconstructs older sprayers. We 
provide warranty and post-warranty service of machines. In ad-
dition to sprayers, the company’s offer also includes parts and 
subassemblies of leading manufacturers such as: MULLER 
ELEKTRONIK, LECHLER, ANNOVI REVERBERI, ARAG and 
AGROTOP. We sell them at the company’s headquarters and 
by the online store www.wyposazenieopryskaczy.pl

Galebreaker euroPe Sp z o.o.
nowa Wieś książęca 4a, 63-640 bralin
tel. 695 662 121
e-mail: pk@galebreaker.com 
www.galebreaker.pl

Galebreaker - Systemy kurtynowe VVS, bramowe Agridoor i wenty-
lacyjne VentTube dla budynków gospodarczych - ręczne, elektrycz-
ne i automatyczne; Szeroka gama materiałów i opcji. Najwyższa 
jakość, trwałość i funkcjonalność. Dopasowane do każdego budyn-
ku. Galebreaker - chroni inwentarz przed złymi warunkami atmos-
ferycznymi na całym świecie. Pomaga utrzymać optymalny klimat 
w oborze. Więcej informacji: +48 695 662121;  www.galebreaker.pl

Galebreaker - VVS curtain systems, Agridoor gates and VentTube 
ventilation systems for farm buildings - manual, electric and auto-
matic. A wide range of materials and options. The highest quality, 
durability and functionality. Adapted to any building. Galebreaker 
- protects inventory from bad weather around the world. It helps to 
maintain an optimal climate in the barn. More information: +48 695 
662121; www.galebreaker.pl
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GaSPol S.a.
al. Jana Pawła ii 80
00-175 Warszawa
tel. 606 800 400
e-mail: infolinia@gaspol.pl
www.gaspol.pl

GASPOL to największy dostawca gazu płynnego (LPG) w Pol-
sce. Oferujemy gaz płynny do zbiorników przydomowych, go-
spodarstw rolnych i firm; gaz w butlach i autogaz. Zapewniamy 
kompleksową obsługę instalacji zbiornikowych LPG – wykonu-
jemy projekt instalacji, montaż zbiorników, realizujemy dostawy 
gazu i serwis 24 h/7 na terenie całej Polski.

GASPOL is the biggest supplier of liquefied petroleum gas 
(LPG) in Poland. We offer LPG for tanks to households, farms 
and companies; gas in cylinders and autogas. We provide com-
prehensive service for LPG tank installations – we prepare the 
installation project, install tanks, deliver gas and provide techni-
cal service 24 h/7 for installations in whole Poland.

Gazeta SoŁeCka
redakcja:
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; 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, published 
since 1993. The only magazine in Poland accompanying the 
activities of rural communities, village leaders and village lead-
ers. He is an observer of the activity of village councils’ as-
sociations and other non-governmental organizations working 
for the benefit of rural communities. It shows their participa-
tion in the development of communes, counties and regions. 
It disseminates examples of good practices aimed at stimulat-
ing the activity of inhabitants, modernizing and renewing the 
countryside.

GąSka Sp. z o.o.
Gotkowice 85
32-048 Jerzmanowice, Polska
+48 12 389 09 40
+48 12 389 09 41
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 
marek 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, We-

lger).
• Engine and tractor spare parts
• Agricultural belts
• Chains
We supply clients all over Europe. Swift delivery.

Gedore PolSka Sp. z o.o. 
ul. Żwirki i Wigury 56a 
43-190 mikołów 
tel. 32/ 738 40 10 
e-mail: gedore@gedore.pl
www.gedore.pl
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Generali aGro 
ul. Senatorska 18
00-082 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 
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.

GeneS - zakład Wyrobów Gumowych 
ul. białostocka 198
16-100 Sokółka, Poland
tel. +48 857 114 496
e-mail: genes@home.pl
https://www.genes.pl

Producent wyrobów z gumy i silikonu,
• gum strzykowych i części do dojarek
• amortyzatorów gumowych i metalowo-gumowych do maszyn 

rolniczych
• wyrobów gumowych i silikonowych dla przemysłu 

Manufacturer of rubber and silicone products:
• milk liners and spare parts of milking machines;
• rubber and metal-rubber shock absorbers for agricultural ma-

chinery;
• rubber and silicone products for manfucaturing.

Geo PolSka Sp. z o.o.
ul. drzymały 135a, 41-407 imielin
te. 606385832; (32)2223320
www.geo-polska.pl

W naszej ofercie znajdą Państwo folie silosowe (pryzmowe) 
stosowane są do okrywania kiszonek w pryzmach lub silosach. 
Są to  folie greckiego producenta Plastika Kritis S.A., charakte-
ryzujące się wysoka jakością i wytrzymałością na uszkodzenia. 
Oferujemy folie kiszonkarskie pojedyncze, podwójne, podkłado-
we a także folie barierowe EVOH. Wszystkie folie zawierają me-
talocen. Ponadto oferujemy siatki silosowa, najwyższej jakości 
folie do sianokiszonki, oraz siatki do balotów

GeoinFoSolutionS
nl netherlands Pavilion
Contact person: Jan Schipper
adastraat 33, 7607 Ha almelo the netherlands 
Phone: +31546 829 782
email address: info@geoinfosolutions.nl 
Website: geoinfosolutions.nl

GeoInfoSolutions specjalizuje się w geodoradztwie, badaniach 
i rozwiązaniach geoinformacyjnych dla środowiska, wody i ener-
gii. Nasza wiedza dotyczy gromadzenia danych bazowych 
i tworzenia geobaz, analiz, planowania przestrzennego i moni-
toringu oraz ewaluacji do ocen środowiskowych. Opracowujemy 
również rozwiązania biznesowe i szkolenia z zakresu Rolnictwa 
i Zasobów Naturalnych, Wody i Geoinformatyki.

GeoInfoSolutions is specialized in geo-consultancy, research 
and geo-information solutions for environment, water, and en-
ergy. Our expertise concerns baseline data collection and cre-
ating geo-databases, analysis, spatial planning, and monitoring 
as well as evaluation for environmental assessments. We also 
develop business solutions and training courses in Agriculture 
and Natural Resources, Water, and Geoinformatics

Geyer & HoSaJa zakŁady GumoWe W Partyni 
Sp. z o.o. 
Partynia 12, 39-310 radomyśl Wielki
tel. 603 910 802
www.geyer-hosaja.com.pl

Jesteśmy polskim producentem wyrobów gumowych. W sektorze 
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.
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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 indywidualnych.

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 ka-
tegorie i usługi dopasowane są do potrzeb,  oczekiwań oraz 
aktualnych 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 specific 
nature of the agri-food sector, and the categories and services are 
tailored to the needs, expectations and current trends in the sector.

Globtrak PolSka Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 65/2, kielce 25-561
tel. 41 312 10 00, 514 761 387
e-mail: info@globtrak.pl
Strona internetowa: https://www.facebook.com/
globtrakpolska/

Globtrak Polska – to MY! Jesteśmy kielecką firmą specjalistów 
od telematyki, która wdraża SYSTEM ROLNICTWA PRECY-

ZYJNEGO w gospodarstwach już od 13 lat! W skład modułu 
wchodzą: AUTOSTEROWANIE, MAPOWANIE POLA, KOREK-
CJA RTK, PRECYZYJNE DAWKOWANIE ŚRODKÓW. Każda 
z tych funkcji wpływa na wydajność gospodarstwa oraz zwięk-
szenie plonów, ale także na ograniczenie kosztów działalności.

Globtrak Polska – it’s US! We are a company of telematics 
specialists from Kielce, which has been implementing a PRECI-
SION FARMING SYSTEM on farms for 13 years! The module 
includes: AUTOMOTIVE, FIELD MAPPING, RTK CORREC-
TION, PRECISE DOSAGE OF MEANS. Each of these functions 
affects the farm efficiency and increases yields, but also reduces 
operating costs.

GoSPodarz.Pl
i oddział w Gnieźnie, ul. kostrzyńska 39
62-200 Gniezno
tel. 506 162 853
e-mail: redakcja@gospodarz.pl

Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy o zasięgu ogólnopolskim 
skierowany do gospodarzy i firmz nimi współpracujących, grup 
producentów rolnych, instytucjirządowych, kadry naukowej oraz 
studentów. Dostępny jest także kanał rolniczej telewizji interne-
towej www. Gospodarz.tv

Goudenkorrel S.a.
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź
tel.: 607 777 111
e-mail: kontakt@goudenkorrel.com
www.goudenkorrel.com
facebook.com/Goudenkorrel

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 solution 
for your crops. The unique method – G2D Nodens Technology™ 
- makes it possible to receive quickly and permanently 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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GoWeil maSCHinenbau GmbH
ul. davidschlag 11
a-4202 kirchschlag bei linz, auStria
tel. kom. +48731784230, 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. 

GÓr-Stal Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice, Polska
www.gor-stal.pl
Fabryka Płyt Warstwowych
ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice, Polska
tel./fax: +48 18 353 98 00
e-mail: gorlice@gor-stal.pl,
www.gor-stal.pl
Fabryka Płyt termoizolacyjnych
ul. adolfa mitery 9, 32-700 bochnia, Polska
tel./fax: +48 14 698 20 60
e-mail: bochnia@gor-stal.pl,
www.termpir.eu

Gór-Stal istnieje na rynku producentów materiałów budowlanych 
od 2003 roku, dostarczając rozwiązania dla budownictwa prze-
mysłowego, mieszkaniowego oraz rolnictwa. Oferuje szeroką 
gamę nowoczesnych płyt warstwowych ściennych, dachowych 
i chłodniczych insPIRe®. Drugim profilem działalności spółki 
jest produkcja płyt izolacyjnych termPIR® oraz IZOPROOF® 
dla budownictwa przemysłowego i mieszkalnego.

Gór-Stal has been on the market for producers of building mate-
rials for 2003, providing solutions for industrial, residential, and 
agricultural construction. Offering a wide range of modern wall, 
roof and cooling insPIRe® sandwich panels. The company’s 
other activity profile is the production of termPIR® insulation 
boards for residential, retail, and industrial buildings.

GraF PolSka Sp. z o.o.
ul. unii europejskiej 26
96-100 Skierniewice
tel. +48 46 834 86 50
e-mail: info@grafpolska.pl
www.grafpolska.pl
Fb: GraF Polska https://www.facebook.com/GraFPl
iG: graf.polska https://www.instagram.com/graf.polska/
linkedin: GraF Polska https://www.linkedin.com/
company/graf-polska

Już od 60 lat marka GRAF jest synonimem wysokiej jakości 
produktów z tworzywa sztucznego. Przedsiębiorstwo założone 
w 1962 r. początkowo specjalizowało się w produkcji pojemni-
ków dla rolnictwa. Obecnie firma GRAF jest europejskim liderem 
w dziedzinie rozwiązań do wykorzystywania wody deszczowej 
i oczyszczalni ścieków. Produkty GRAF są eksportowane do 80 
krajów na całym świecie.

The GRAF brand has been synonymous with high-quality plastic 
products for 60 years. Established in 1962, the company initially 
specialized in the production of containers for agriculture. To-
day, GRAF is the European leader in rainwater and wastewater 
treatment solutions. GRAF products are exported to 80 countries 
around the world.

GrainteCH
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.
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Grano-SyStem Sp. z o.o. Sp. k.
Jabłonna 35, 97-570 Przedbórz
tel. 447812068
e-mail: biuro@grano-system.pl
www.grano-system.pl

Cel nowej firmy stanowi uruchomienie produkcji nowoczesnych 
maszyn rolniczych dla potrzebującego nowych technologii 
i szybko modernizującego się na wzor zachodni rolnictwa. 
W grudniu 2008 roku firma Grano-System rozpoczęła działal-
ność gospodarczą, przenosząc szybko na swoj grunt liczne 
nowatorskie techniczne rozwiązania. Dużą wagę przywiązujemy 
do precyzji wykonania, dzięki ktorej zadowolenie naszych klien-
tow zawsze jest pełne a finalizacji każdej transakcji towarzyszy 
satysfakcja. Wierzymy, że duch rywalizacji i jednocześnie zor-
ganizowana praca zespołowa sprawią, iż Grano-System będzie 
jedną z dynamiczniej rozwijających się firm produkcyjnych nie 
tylko w naszym rejonie! 

GraSdorF Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 1
47-300 krapkowice
tel. 77/ 44 67 348
e-mail: biuro@kolarolnicze.pl
www.kolarolnicze.pl 

Greenlab Sp. z o.o. 
ul. bema 83 lok. 73 
01-233 Warszawa 
tel. 690 258 755
e-mail: greenlab@greenlab.org.pl
www.greenlab.org.pl

Green Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83 
lok. 73 (www.greenlab.org.pl) jest spółką, w której udziały ma 
31 spółek podległych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnic-
twa, 7 spółek należących do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 
oraz Centrum Innowacji UR w Krakowie Sp. z o.o. Są to spółki 
działające w obszarze zachowawczym i rozwojowym polskich 
hodowli roślinnych i zwierzęcych. Realizujemy na rzecz spółek 
wspólne przedsięwzięcia w obszarze zakupów środków produk-
cji oraz wspieramy ich działalność promocyjną. Jesteśmy także 
oficjalnym i bezpośrednim partnerem AGRO Ubezpieczenia 
TUW, gdzie nasi agenci oferują ubezpieczenia rolne min. upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich z dotacją z budżetu państwa 
do 65% składki.

Green Lab Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw at ul. Bema 
83 lok. 73 (www.greenlab.org.pl) is a company whose shares 
are owned by 31 companies subordinate to the National Agri-
cultural Support Center, 7 companies belonging to Krajowa 
Grupa Spożywcza S.A. and Centrum Innowacji UR w Krakowie 
Sp. z o.o. These are companies operating in the conservation 
and development area of Polish plant and animal breeding. We 
carry out joint ventures for companies in the area of purchasing 
means of production and we support their promotional activities. 
We are also the official and direct partner of AGRO Ubezpiecze-
nia TUW, where our agents offer agricultural insurance of agri-
cultural crops and livestock with a subsidy from the state budget 
for up to 65% of the premium.

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 
ścierniskowe, agregaty uprawowe, głębosze. BERTHOUD: 
opryskiwacze zawieszane, zaczepiane i samojezdne. JEANTIL: 
rozrzutniki obornika, przyczepy rolnicze, wozy asenizacyjne. LU-
CAS: wozy paszowe, ścielarki do słomy.

GREGOIRE-BESSON: ploughs, disc harrows, cultivators, soil 
preparators, subsoilers. BERTHOUD: mounted, trailed and self-
propelled sprayers. JEANTIL: manure spreaders, agricultural 
trailers, slurry tankers. LUCAS: diet feeders, straw-bedders.

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 rol-
nictwa. Zadzwoń już dziś i dowiedz się jak możemy pomóc w 
podniesieniu efektywności w uprawie.
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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.

GS SoFtWare Sp. z o.o.
ul. ogłęczyzna 20
31-589 kraków
www.gs-software.pl

GS Software od ponad 15 lat projektuje i wdraża oprogramo-
wanie wagowe i najwyższej jakości sprzęt elektroniczny. Jako 
wiodący polski producent oferujemy kompletne systemy wago-
we dedykowane dla branży rolniczej, szczególnie w wersji GSW 
Agro. Rozwiązanie to umożliwia między innymi wykonywanie 
ważeń z automatycznym pobieraniem parametrów jakościowych 
z analizatorów produktów rolnych.

GS Software designs and implements weighing software and 
high quality electronic equipment for over 15 years. We are a 
leading Polish supplier of complete weighing systems for farm-
ing industry, „GSW Agro” in particular. This solution for vehicle 
weighing includes, among other features, automatic import of 
parameters from crop analysers.

GÜttler GmbH
karl-arnold Str. 10
d-73230 kirchheim unter teck
tel. 0049 7021 985727
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@halenabale.pl
www.halenabale.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 dys-
pozycji 6 szerokości hal: 8, 9, 10, 12, 15, 18 metrow co daje nie-
ograniczone możliwości w dopasowaniu konstrukcji do Państwa 
potrzeb. Do przykrycia naszych konstrukcji stosujemy plandeki 
o gramaturze 900 g/m2 z żywotnością do 20 lat.

For over a dozen years now, Progress Mechanical Firm is a suc-
cesful producer of hay bale halls. We are a leader in constructing 
non foundation halls. In our offer you will find halls of 8, 9, 10, 12, 
15 and 18 meters width, what gives virtually unlimited product to 
needs fitting capacity. Our structures are covered with tarpaulin 
of 900 g/m2 basis weight which have up to 20-year life span.

Hale StaloWe boGmat 
ul. Wyzwolenia 1a
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 zdoby-
liśmy niezbędne doświadczenie, aby nasi Klienci mogli cieszyć 
się halami stalowymi w pełni dostosowanymi do swoich potrzeb.
Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt oraz doświadczonych 
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 re-
sult, we have gained the experience necessary to overcome ad-
versities and meet various architectural requirements. We use 
the state-of-the-art equipment and employ experienced special-
ists in the construction industry. We provide quick assembly of 
a steel hall throughout Europe.



108

Spis wystawców
List of exhibitors

HanS brantner GmbH 
Hans-brantner Strasse 8
2136 laa on da thaya, austria
t: +43 2522 2511-0
F: +43 2522 2511-50
fahrzeugbau@hb-brantner.at
www.hb-bratner.pl
www.facebook.com/brantnerpolska
  
Firma HB Brantner od 75 lat zajmuje się produkcją wysokiej 
jakości przyczep rolniczych.W naszej ofercie znajdą Państwo 
przyczepy jedno-dwu-trzyosiowe, przyczepy samowyładowcze, 
oraz przyczepy ze ścianą przesuwną Power Push+ z adapterem 
rozrzutnika obornika. Różnorodność naszych przyczep waha się 
od 2 do 34 ton masy całkowitej.

HanS Sauter GmbH
auerbachereg 13  Stetten
de-87778 Stetten
tel.: +49 826 175 994 0
e-mail: info@sauter-stetten.com
www: sauter-stetten.com

Hardi PolSka
99-300 kutno
ul.Sklęczkowska 51 
tel 509 282 298, 510 240 820
www.hardipolska.com

Światowy producent opryskiwaczy rolniczych oraz sadowni-
czych.

HarteCHProm 97 llC
energeticheskaya str 17
61036 khariv, ukraine
+380 (67) 929 99 32
e-mail: info@sloboda.pro
www.sloboda.pro

HarVeSt llC
39/4 Shulhynykh street, apt. 16
25000 kropyvntskyi, ukraine
+380 (67) 497 87 87
e-mail: pg_harvest@ukr.net 
www.harvest.ua

HatHor Sp. z o.o.
ul. Władysława dziewulskiego 39, 87-100 toruń
tel. 56 610 67 09, 666 298 148
e-mail: kontakt@hathoreko.pl
www.hathoreko.pl

Firma Hathor sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem innowacyj-
nych produktów Agrirepel®, stanowiących połączenie wysokiej 
jakości surowców i 100% ekologicznego dodatku Combirepel™, 
który odstrasza gryzonie i ptaki.Nasze produkty to: Agrirepel® 
Wrap - folia do owijania sianokiszonki oraz Agrirepel® Bag - rę-
kawy do zakiszania pasz. Folie Agrirepel® posiadają certyfikat 
Europejskiej Agencji Chemikaliów. Agrirepel®  to jedyny produkt 
na świecie, który oferuje rolnikom nietoksyczne i szybkie rozwią-
zanie problemów z ptakami i gryzoniami.

HektoS 
ul. Przemysłowa 24, 21-100 lubartów 
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 
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w różnorodnych warunkach, są odpowiednie do pracy w rolnic-
twie, leśnictwie jak i w warunkach miejskich.

Hempol Sp. z o.o. is the general representative of the Finnish 
Company SUOKONE OY for Poland, responsible for the sales 
and servicing of MERI CRUSHER machines. We offer crushers, 
mulchers and ground stabilizers. The machines are suitable for 
preparing the surface in different conditions. They can be ap-
plied in agriculture, forestry and in municipal conditions.

Henryk batyra maSzyny rolniCze
 ul. Vetterów 8 
20-277 lublin 
tel. 508 854 602 
501 237 299
e-mail: henryk@henryk.com.pl 
tom@batyra.eu

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.

He-Va apS
ul. n.a. Christensensvej 34
dk-7900 nykobing mors
dania / denmark
tel. 0045/9772 4288
e-mail: info@he-va.com
www.he-va.com 

Fabryka maszyn HE-VA, produkuje pełną gamę maszyn do 
uprawy gleby wraz z przednim tuz. Zakres produktów jest pro-
dukowana i sprzedawana na terenie Danii i eksportowana do 
34 kraje. Asortyment produktów zawiera brony, agregaty, bro-
ny ścierniskowy, głębosze, wały, maszyn do przodu traktora, 
przedni- tuzy i WOM. Te maszyny są tworzony i optymalizowane 
w ścisłej współpracy z rolnikami i dilerami z wielu krajów, żeby 
produkty zawsze odpowiadały najnowszym wymaganiom i me-
todą pracy w terenie. 

The factory HE-VA manufactures a complete range of imple-
ments for soil cultivation plus frontlifts. The range of products 
is being sold in Denmark and is exported to 34 countries. The 
range of products involves seedbed harrows, combi drill/har-
rows, stubble implements, sub-soilers, rollers, front presses, 
frontlifts and front PTOs. These implements are continuously 
developed and optimized in close co-operation with farmers and 
dealers in many countries so that the range of products always 
complies with the latest demands and fieldwork methods. 

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 zastosowa-
nie w przemyśle i rolnictwie. Konstrukcje HalMod są gotowym 
rozwiązaniem pozwalającym na samodzielny montaż, roz-
budowę 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

HeXited Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 24
35-060 rzeszów
www.hexited.com
e-mail: hello@hexited.com

Jesteśmy start-up’em specjalizującym się w tworzeniu i rozwi-
janiu rozwiązań dronowych. Główną gałęzią działalności jest 
ochrona plonów przed stratami spowodowanymi szkodliwą 
aktywnością ptactwa za pomocą stacji z automatycznymi dro-
nami.  Poza obszarem rolnictwa, Hexited koncentruje się na 
projektowaniu automatycznych rozwiązań wykorzystujących 
drony.

Hexited is a start-up specializing in construction and develop-
ment of drones.  Our main focus is the protection of crops against 
losses caused by harmful activity of birds utilizing a docking sta-
tion with automatic drones. In addition to the agricultural appli-
cations, Hexited concentrates on designing automatic solutions 
employing drones.
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HF inVerter PolSka S.C.
m.Skłodowskiej-Curie 101e
87-100 toruń
tel.56-653-99-16
www.hfinverter.pl
e-mail: biuro@hfinverter.pl

Firma HF Inverter Polska jest to polska firma z polskim kapi-
tałem. Siedziba mieści sie w Toruniu, gdzie znajduje się linia 
montażowa przekładni walcowych i walcowo-stożkowych, ser-
wis, magazyn oraz dział handlowy. Oficjalny dystrybutor firm: 
EURA Drives i ZD Motor

HF Inverter Polska is a Polish company with Polish capital. The 
head office is located in Toruń, where is also inline and bevel 
helical gear reducers assembly line, service, warehouse and 
sales department located. Official distributor of companies: 
EURA Drives and ZD Motor

HiFi Filter PolSka Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 4
96-321 Siestrzeń
tel.: +48 22 378 01 40
fax: +48 32 378 01 41
office@hifi-filter.pl
www.hifi-filter.pl  

Od ponad 40 lat, HIFI FILTER® specjalizuje się w rozwiązaniach 
filtracji i separacji dla sprzętu mobilnego i procesów przemy-
słowych. Jako wiodący partner, opracowujemy i dostarczamy 
ponad 70 000 produktów. Udostępniamy najbardziej zróżni-
cowaną ofertę filtrów i akcesoriów na świecie. Zapraszamy do 
zapoznania się z historią firmy oraz naszym asortymentem na 
www.hifi-filter.pl

For over 40 years, HIFI FILTER® has specialized in filtration and 
separation solutions for mobile equipment and industrial process-
es. As a leading partner, we develop and deliver over 70,000 prod-
ucts. We provide the most diverse range of filters and accessories 
in the world. We invite you to familiarize yourself with the history of 
the company and our assortment at www.hifi-filter.pl

Hl HamburGer leiStunGSFutter Polska Sp. z o.o.
Golczowice 5
48-250 Głogówek 
tel. 726 773 555

e-mail: biuro@hl-polska.com
www.hl-futter.de

Nasze przedsiębiorstwo HL HAMBURGER LEISTUNGS-
FUTTER GMBH z siedzibą w Hamburgu jest jednym z wio-
dących producentów mieszanek paszowych dla zwierząt 
w Europie. Bazując na naszej wiedzy oraz 130 letnim do-
świadczeniu wprowadzamy na rynek paszowy innowacyjne 
i unikalne rozwiązania pozwalając osiągnąć naszym długo-
trwałym klientom bardzo dobre wyniki hodowlane i ekono-
miczne. Oferta firmy obejmuje szeroką paletę mieszanek 
paszowych dla bydła, trzody chlewnej, 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 wyposażenia ferm dro-
biu oraz trzody chlewnej. Świadczymy kompleksowe usługi 
od PROJEKTU przez MONTAŻ aż po SERWIS. Oferujemy 
najwyższej jakości systemy pojenia, paszowe, wentylacji, 
ogrzewania, oświetlenia, ważenia i schładzania, a także silo-
sy, dozowniki, ruszta i wiele innych. Jesteśmy bezpośrednim 
dystrybutorem światowych marek, m.in. ROXELL, FANCOM, 
ACO-FUNKI, DOSATRON, HOLLAND-HEATER, GESTAL, 
NEDAP 

COMPREHENSIVE FARM EQUIPMENT. The company Ho-
dowca: professional equipment and systems for poultry and 
pig farms. We provide comprehensive service from PROJECT, 
through INSTALATION to SERVICE. We offer the highest quil-
ity of: drinking, feeding, ventilation, heating, lighting, weighing, 
automatic nests and cooling systems. As well as silos, dispens-
ers, slats and others. We are a direct importer of global brands 
included: ROXELL, FANCOM, ACO-FUNKI, DOSATRON, HOL-
LAND-HEATER , GESTAL, NEDAP 
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HodoWla roślin SmoliCe Sp. z o.o. Grupa iHar
Smolice 146
63-740 kobylin
tel. 65/548 24 20
e-mail: smolice@hrsmolice.pl
www.hrsmolice.pl
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:
tel. 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 ozi-
my i jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęcz-
mień 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 oddzia-
łach Spółki. 

HodoWla zarodoWa zWierząt „ŻoŁĘdniCa” 
Sp. z o.o.
Żołędnica 41
63-900 rawicz
te. 65 546 67 00
e-mail: info@zolednica.pl
www.zolednica.pl
profil facebook: www.facebook.com/Hzzzolednica

Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. podlega 
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. Misją 
Spółki jest udział we wdrażaniu postępu biologicznego w rolnic-
twie przez realizację programów hodowlanych i transfer mate-
riału hodowlanego (jałówki cielne, buhajki do SHiUZ, buhajki do 
krycia naturalnego). Spółka prowadzi hodowlę bydła mlecznego 
rasy pHF odmiany czarno-białej (wydajność 13,3 tys. L) oraz 
hodowlą owiec MP i suffolk.

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 
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HoHburG mineralFutter GmbH
ul. am lossatal 53, d-04808 Hohburg
niemCy / deutSCHland
tel. 0049/3426 37860
e-mail: michal.suchy@bergophor.pl

Producent mieszanek paszowych mineralnych, preparatow 
mleko zastępczych oraz mieszanek paszowych typu prestarter 
i starter dla zwierząt gospodarskich.

A producer of mineral fodder mixtures, milk substitute speci-
mens as well as pre-starter and starter types of fodder mixtures 
for farm animals.

HorPol J.i.a.t. Horeczy Sp. k. 
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 dziedzinie 
oświetlenia do maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, 
dostawczych i autobusów. W szerokiej ofercie produktów dominu-
jącą pozycję zajmują lampy, wykonane w nowoczesnej oraz ener-
gooszczędnej technologii LED. Do produktów należą m.in. lampy 
obrysowe, zespolone, oświetlenia tablic rejestracyjnych, 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.  

HorSCH maSCHinen GmbH
Sitzenhof 1, d-92421 Schwandorf
tel.: +49 943 171 480
fax: +49 943 141 364
e-mail: info@horsch.com
www.horsch.com

Firma Horsch Maschinen GmbH jest wiodącym producentem 
agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych o szerokościach 
roboczych od 3 do 12 metrów, siewników, narzędzi do mecha-
nicznego zwalczania chwastów oraz opryskiwaczy Horsch Leeb. 
Ponadto specjalizuje się produkcji narzędzi do uprawy bezorko-
wej oraz pasowej, a nawet do siewu bezpośredniego.

Horsch Maschinen GmbH is a leading company in developing 
and manufacturing Tillage and seeding equipment for non-plough, 
conservative or even non-tillage technology in agriculture. We of-
fer equipment from 3 up to 12 meters of working width. To our 
Portfolio belongs also Horsch Leeb trailed and selfpropelled 
sprayers.

HoruS PrzedSiĘbiorStWo ProdukCyJno 
HandloWo uSŁuGoWe 
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 znajdu-
je się specjalistyczna  linia produkcyjna  do obierania cebuli AL-
LIUM 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 produc-
tion line for peeling ALLIUM CEPA onions. The specialist line 
includes: Automatic machine, cutter, inspection table. Our produc-
tion novelty is the ONION BLOWER with a capacity of 1500 kg/h.
 
 

HteCH Pl Sp. z o.o. 
ul. kołłataja 3c 
48-100 Głubczyce 
tel: +48 774 710 180
email: info@htech.pl
www.htech.pl

HTECH PL obecny jest na rynku pakowania warzyw i owoców 
od 2005 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu i dostarczaniu 
linii do przygotowywania, sortowania i pakowania świeżych oraz 
mrożonych warzyw i owoców oraz innych artykułów. Jesteśmy w 
stanie zaproponować klientom optymalne rozwiązania w zakre-
sie obróbki po zbiorze, sortowania, przetwarzania i pakowania 
warzyw i owoców.
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HurtoPony Sp z.o.o
ul. mazura 3
41-253 Czeladź
tel. 32 706 10 18
www.hurtopony.pl
sklep@hurtopony.pl

Hurtopony.pl jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w sprze-
daży ogumienia. Sprzedajemy opony rolnicze, opony do trak-
torów, ciągników oraz kombajnów. Posiadamy szeroką gamę 
opon do wszystkich typów pojazdów. Swoją ofertę kierujemy do 
odbiorców detalicznych jak również do firm działających w bran-
ży rolniczej, przemysłowej oraz transportowej. Nasza fachowa 
obsługa i najwyższa jakość towaru gwarantuje pełną satysfakcję 
Naszych klientów. 

Hurtopony.pl is a campany with many years of experience 
in selling tires. We sell agricultural tires, tires for tractors and 
combines. We’ve a wide range of tires for all types of vehicles. 
We direct our offer to retail customers as well as to companies 
operating in the agricultural, industrial and trsnsport sectors. Our 
professional service and the highest quality of goods guarantee 
the full satisfaction of our customers. 

Hydraulika SiŁoWa „SkraW-met” Sp. z o.o. 
Sp.k.
Wąwelnica 18
72-002 dołuje
tel: 91 311 88 50
mail: biuro@skraw-met.pl
Strona internetowa: http://skraw-met.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/skrawmetszczecin

HYDRAULIKA SIŁOWA Skraw-Met to wiodący, w kraju i zagra-
nicą, producent siłowników hydraulicznych, mających zasto-
sowanie w maszynach rolniczych, leśnych, drogowych, górni-
czych, pojazdach komunalnych, prasach hydraulicznych , prze-
myśle stoczniowym i transporcie lotniczym. Naszym klientom 
gwarantujemy wysoką jakość, niezawodność i trwałość naszych 
wyrobów, a także fachowe doradztwo techniczne.

HYDRAULIKA SIŁOWA Skraw-Met is a leading manufacturer of 
hydraulic cylinders in Poland and abroad, they are used in agri-
cultural, forestry, road, mining machinery, municipal vehicles, 
hydraulic presses, shipbuilding and air transport. We guarantee 
our clients high quality, reliability and durability of our products, 
as well as professional technical advice.

Hydro-FleX Cezary mazur
ul. Przemysłowa 8
73-110 Stargard
tel.: 91 562-05-70
serwis 24h: 665-820-777
e-mail: biuro@hydro-flex.pl
www.hydro-flex.pl
facebook: Hydro-Flex Hydraulika Siłowa

Hydro-Flex działa w branży hydrauliki siłowej i wspiera swoich 
klientów już ponad 15 lat. Firma zajmuje się produkcją przewo-
dów, sprzedażą hurtową elementów hydrauliki siłowej, produk-
cją i regeneracją siłowników oraz obróbką CNC. Jest też właści-
cielem marki MultiPRESS, pod którą oferuje węże hydrauliczne. 
Ponadto jest oficjalnym dystrybutorem maszyn do produkcji 
przewodów firmy Uniflex. 

Hydro-Flex has been active in the power hydraulics industry and 
supporting its customers for more than 15 years. The company 
manufactures hoses, wholesales power hydraulic components, 
produce and services cylinders and provide CNC services. 
It also owns the MultiPRESS brand, under which it offers hydrau-
lic hoses. Moreover it is the official distributor of Uniflex hose 
manufacturing machines. 

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
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Hydrotor  S.a. Przedsiębiorstwo Hydrauliki 
Siłowej 
(Hydrotor tuchola / agromet zeHS lubań / WPH 
Wrocław / Wizamor Więcbork)
ul. Chojnicka 72
89-500 tuchola
tel. 52/ 334 86 35 
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 hy-
drauliczne. WPH Wrocław – pompy i zasilacze hydrauliczne. 
Wizamor Więcbork – łączniki rurowe, zakucia, przewody hy-
drauliczne.

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. Wiz-
amor Więcbork – metal pipe connections, buckle, hydraulic 
hoses.

HyPerin.Pl
ul. Piłsudskiego 40,
48-303 nysa
tel. 77 500 00 63
biuro@advgenetics.pl
www.hyperin.pl

Hyperin to marka, pod którą produkowane są koncentraty do 
mycia, konserwacji oraz dezynfekcji. Produkty przeznaczone dla 
rolnictwa, których najważniejszymi cechami są: ochrona środo-
wiska, skuteczność działania, bezpieczeństwo dla użytkowania, 
jak i dla wszelkich powierzchni zmywalnych. W ofercie posia-
damy również osprzęt wspomagający, jak i ułatwiający procesy 
mycia. Naszą pozycję potwierdzają nagrody, wyróżnienia oraz 
opinie naszych klientów.
 
Hyperin is a brand under which concentrates for cleaning, 
maintenance and disinfection are produced. Products ment for 
agriculture, of which the most important features are: environ-
mental protection, effectiveness, safe of use for humans, as 
well as for all washable surfaces. We also offer accessories 
that support and facilitate washing processes. Our position 
is confirmed by the awards, distinctions and opinions of our 
clients. 

imeFy PolSka Sp. z o.o. 
ul. królowej Jadwigi 2/2 
58-160 świebodzice 
tel. 74/ 664 05 52 
e-mail: administracja@imefy.com 
www.imefy.com 

Imefy Polska to dystrybutor transformatorów suchych i olejo-
wych z 12- letnim doświadczeniem na rynku polskim, który jest 
częścią Imefy Group – hiszpańskiego producenta. Ostatnie lata 
to dla Imefy intensywny rozwój w sektorze OZE. Profesjonalizm, 
wiedza i wszechstronność są znakami rozpoznawczymi Imefy, 
które nieustannie wprowadza nowe rozwiązania, jak jednostki 
sOIT o mocy 6500 kVA.

Imefy Polska is a distributor of dry and oil transformers with 12 
years of experience on the Polish market, which is part of the 
Imefy Group – a Spanish manufacturer. Recent years have been 
an intensive development for Imefa in the RES sector. Profes-
sionalism, knowledge and versatility are the hallmarks of Imefy, 
which is constantly introducing new solutions, such as sOIT units 
with a capacity of 6500 kVA.

imizuni Sp. z o.o.
ul. gen. pil. W. urbanowicza 10
63-000 środa Wielkopolska
tel. 602283154
tel. 603928217
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. Odbiorcami maszyn IMIZUNI są producenci rolni 
sprzedający obraną cebulę sieciom marketów i hipermarke-
tów, a także lokalnym pośrednikom i klientom oraz przetwór-
niom warzyw.

ONION PEEL OFF MACHINE. Going straight to the need in-
creasing the agriculture automation, we have created an onion 
peeling machine from solid scale with ends cutter. IMIZUNI ma-
chines are ideal solve for agricultural producers selling onion to 
supermarkets and hypermarkets as well as local customers and 
vegetable processing plants.
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inamiot.Pl Sp. z o.o. 
ul. rataja 26 
51-507 Wrocław
tel. 604 108 143
e-mail: kontakt@inamiot.pl

Firma Inamiot.pl zajmuje się sprzedażą hal namiotowych, zada-
szeń kontenerowych, zagród dla zwierząt, garaży przenośnych, 
hangarów samolotowych. Sprzedajemy gotowe rozwiązania do 
samodzielnego montażu na połączenia wpustowe. Dzięki temu 
nasze hale są demontowalne. Hale nie wymagają pozwolenia na 
budowę ponieważ nie ma potrzeby na stałe wiązać je z gruntem. 
Dysponujemy rozmiarami od 6 x 6 m do 24 na 65 m!

Inamiot.pl sells tent halls, container canopies, animal enclo-
sures, portable garages, aircraft hangars. We sell ready-to-as-
semble solutions for dovetail connections. This makes our halls 
demountable. The halls do not require a building permit because 
there is no need to permanently tie them to the ground. We have 
sizes from 6 x 6 m to 24 by 65 m!

induStrieHoF SCHerenboStel HeinriCH 
rodenboStel GmbH
im Winkel 5, 30900 Wedemark, Germany
telefon: +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 akcesoriawiodących 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 construction machinery. We of-
fer spare and wearing parts, as well as accessories from leading 
providers,as well as from our own production for soil cultivation 
machinery. Parts and products for grounds care technology and 
viticulture are also included in our portiolio. Manufacturing com-
panies in particular, as purchasers of semi-finished and finished 
products, trust in our many years of expertise in casting and for-

ging of parts. In addition, we also deal with the specialist trade 
for construction machinery parts. Many parts parts in our stan-
dard range, as well as similar parts manufacturing technologies 
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.

inoVaGri
ul. Wiosenna 12
62-023 borówiec
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, potatoes) and 
provides dedicated solutions for the safe and effective process 
of cooling, ventilating and drying them. The offer includes mo-
bile and stationary ventilation systems, grain butler, temperature 
measurement systems, concrete partitions for warehouses.
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inStytut WŁÓkien naturalnyCH i roślin 
zielarSkiCH Państwowy instytut badawczy 
ul. Wojska Polskiego 71b 
60-630 Poznań 
tel. 61/ 845 58 65 
e-mail: sekretariat@iwnirz.pl
www.iwnirz.pl

inter CarS
ul. Fordonska 246 
85- 766 bydgoszcz. 
mail; przemysl.bydgoszcz@intercars.eu 
tel. 523606610  
www.icprzemysł.pl 

Jesteśmy największym importerem i dystrybutorem części za-
miennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytko-
wych. Nasza oferta obejmuje również części do rolnictwa, prze-
mysłu i wyposażenie warsztatowe. 

We are the largest importer and distributor of spare parts for 
passenger cars and commercial vehicles in Poland. Our of-
fer also includes parts for agriculture, industry and workshop 
equipment. 

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 
maszyn JCB na rynek polski. Oferuje maszyny budowlane, 
maszyny do przewozu materiałów i transportu wewnętrznego. 
Asortyment maszyn rolniczych dystrybuowany jest za pośred-
nictwem siostrzanej firmy Agrihandler oraz przez sieci deale-
rów 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.

inter-lerS Sp. z o.o. 
ul. Czarnieckiego 8, 
62-270 kłecko
tel. 61 4270423
e-mail: wyceny@inter-lers.pl

Projekt, produkcja, montaż konstrukcji drewnianych. Nowocze-
sne technologie i najlepsze materiały pozwalające osiągnąć 
rozpiętość do 30 m bez podpór. Nasze wiązary dachowe i hale 
ramowe doskonale sprawdzają się w budowie kurników, czy 
chlewni. Produkujemy także domy modułowe, rekreacyjne i ca-
łoroczne.

Inter-lers is the leading company on prefabricated roof construc-
tion market. We offer complex service: design, estimate for 
the work, shipment and installation of wooden structures. Our 
company  service to both individual and business client, offering 
residential building rafters as well as warehouse, garage or barn 
roof structures. For further information visit our website www.
inter-lers.pl

inter-teCH Piotr Jankowski 
ul. aleja Wojska Polskiego 100
18-300 zambrów 
tel. 532 777 770
e-mail: sekretariat@intertech-agro.pl
www.intertech-agro.pl

Inter-tech jest jedną z największych, dobrze rozpoznawalnych 
firm produkujących maszyny rolnicze w Polsce i w Europie. 
Specjalizuje się głównie w wytwarzaniu ładowaczy czołowych, 
osprzętu do ładowaczy, ładowarek, maszyn polowych, zielon-
kowych i komunalnych. Od niedawna w ofercie znajduje się 
również wóz asenizacyjny. Wydajność i efektywność to cechy, 
którymi charakteryzuje się firma. 

The company was founded in 2004 in Zambrów. It is one of the 
largest and well-recognized companies producing agricultural 
machinery in Poland and Europe. The company is known for the 
fact that it specializes mainly in the production of front loaders, 
attachments for front loaders, loaders, mini-loaders, tillage, 
grass and municipal machines and slurry tanker’s.
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iSeki - maSCHinen GmbH
www.iseki.pl
info@iseki.pl
tel +48 694 503 300

Producent japońskich ciągników rolniczych i komunalnych oraz 
kosiarek profesjonalnych marki ISEKI. Gama maszyn oferuje 
ciągniki o mocach 15-66 KM z napędem 4x4 i przekładniach me-
chanicznych i hydrostatycznych. Kosiarki profesjonalne do cią-
głej pracy z silnikami diesla o mocach 13-48 KM. Made in Japan

Producer of Japanese agriculture, communal tractors and pro-
fessional grass mowers undere ISEKI brand. Product range 
consists of tractor in 15-66 HP power range with mechanical and 
hydrostatic transmission. Professional grass cutters from 13 to 
48 horse power. Made in Japan.

iSm SeParator Sp. z o.o. 
modlińska 6a/222
03-216 Warszawa, Polska 
tel. +48 575 533 184 marharyta udalova.

Separatory aerodynamiczne ISM służą do czyszczenia, sorto-
wania i kalibracji ziarna o wydajności od 3 do 200 t/h. Maszyny 
do czyszczenia ziarna ISM są łatwe w obsłudze, ekonomiczne 
i niezawodne. Dzięki dokładnym obliczeniom aerodynamiki, se-
paratory ISM czyszczą jakościowo wszystkie rodzaje upraw i są 
w stanie wyselekcjonować nasiona siewne z gwarancją kiełko-
wania do 98%, zwiększając tym samym plon do 35%.

ISM aerodynamic separators are for cleaning, sorting and cali-
bration of grain with capacity of 3 to 200 t/h. ISM grain cleaners 
are easy to control, economy and reliable. Thanks to an accurate 
calculation in aerodynamics, ISM separators qualitatively clean all 
types of crops and are able to select sowing seeds with the guar-
anteed germination up to 98%, thereby increasing yield to 35%.

iVenteC Szymon nadolski
ul. Przemysłowa 3
83-400 kościerzyna
tel. +48 538 206 900
e-mail: info@iventec.com
www.iventec.com

Firma IVENTEC jest firmą inżynierską zajmującą się projekto-
waniem napędów hydraulicznych oraz doradztwem technicznym 
i kompleksową dostawą komponentów. Naszą główną specjaliza-
cją są układy hydrauliki mobilnej, napędy hydrostatyczne pojaz-

dów specjalistycznych, kompaktowe bloki zaworowe i elementy 
sterowania.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

IVENTEC is an engineering company dealing in the design of 
hydraulic drives as well as technical consulting and comprehen-
sive delivery of components. Our main specialty are mobile hy-
draulic systems, hydrostatic drives of special vehicles, compact 
valve blocks and control systems. We invite you to familiarize 
with our offer

izoPanel Sp. z o.o. 
ul. budowlanych 36, 80-298 Gdańsk
tel. 58/ 340 17 17 
e-mail: info@izopanel.pl
www.izopanel.com

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
info@jfcpolska.pl
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 
do odchowu cieląt, wanienki do dezynfekcji racic, przesuwne 
okna wentylacyjne, świetliki kalenicowe, docieplenia, system 
napowietrzania gnojowicy, przydomowe oczyszczalnie i szam-
ba, Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń oraz samochodów, 
Zbiorniki do dystrybucji paliw oraz AdBlue
 
JFC Polska Sp. z o.o. offers: Non-freezing drinkers up to -30ºC; 
Heated drinkers; tip-over drinkers, Lying mats for cows; Hy-
draulic manure scrapers; Automatic cow brushes; Calf hutches; 
Baths for cloven hoof disinfection; Ventilation windows, Ventila-
tion nets, wind stopping curtains; roof ridge skylights; Building 
insulation; Slurry aeration systems; Sewer tanks; Wastewater 
treatment systems; Equipment for disinfecting rooms and cars; 
Diesel and AdBlue tanks
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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, 
spreaders, tyipping trailers, machines to take care f your pas-
ture.

kabat tyre Sp. z o.o.
ul. Gumowa 6
64-840 budzyń
marketing@kabat.pl
www.kabat.pl

KABAT TYRE to polski producent opon rolniczych, przemysło-
wych oraz opon pełnych do wózków widłowych, dętek, ochra-
niaczy, profili gumowych, mieszanek gumowych oraz szeroko 
pojętych technicznych wyrobów z gumy. Firma Kabat została 

założona w 1983 roku i od początku swojego istnienia jest ona 
biznesem rodzinnym. Właścicielem firmy jest Andrzej Kabat. 
Więcej informacji na temat produktów i usług firmy KABAT 
TYRE można znaleźć na www.kabat.pl

KABAT TYRE is a Polish producer of agricultural and indus-
trial tyres and solid tyres for forklifts, inner tubes, flaps, rubber 
profiles, rubber compounds and broadly understood technical 
rubber products. The KABAT company was founded in 1983 
and has been a family business from the very beginning. The 
owner of the company is Andrzej Kabat. More information 
about KABAT TYRE products and services can be found at 
www.kabat.pl

kamaGro  kamil Sprawka 
komorniki 64, 
29-120 kluczewsko 
tel: 880 009 932 
e-mail: kamagroo@wp.pl 

KamAgro to firma zajmująca się produkcją oraz sprzedażą 
maszyn rolniczych tj. brony talerzowe, agregaty bezorkowe, 
agregaty uprawowo-siewne, agregaty ścierniskowe. Maszyny 
wykonane są z niezwykłą starannością z wysokiej jakości kom-
ponentów. Zapewniamy serwis gwarancyjny oraz transport na 
terenie całego kraju. 

The KamAgro company deals with the production and sale of 
agricultural machinery e.g harrows, corkless aggregate, cultivat-
ing and sowing aggregate,stubble aggregate. The machines are 
made of high-quality components with great care. We provide 
warranty service and transport throughout country. 

karCHeX maciej Jeż
dziadkowo 5b
56-330 Cieszków
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.
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kaSa rolniCzeGo ubezPieCzenia 
SPoŁeCzneGo
ul. św. marcin 46/50
61-807 Poznań
tel.  22/592 64 10
e-mail:  bp@krus.gov.pl

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO re-
alizuje zadania z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników 
i przyznawania świadczeń. Kasa prowadzi także działania na 
rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym 
chorobom zawodowym poprzez upowszechnianie zasad bhp 
wśród rolników, dzieci i osób związanych ze środowiskiem wiej-
skim oraz zapewnia nieodpłatną rehabilitację leczniczą.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO per-
forms tasks in the field of social insurance of farmers and granting 
benefits. The Fund also carries out activities aimed at preventing 
accidents at agricultural work and agricultural occupational dis-
eases by disseminating the principles of health and safety among 
farmers, children and people associated with the rural environ-
ment and provides free medical rehabilitation.

katPol Sp. z o.o. 
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: robo-
cze, drogowe, ostrzegawcze, wewnętrzne. Systemy do paliw u 
olejów: zbiorniki, filtry, pompy, przepływomierze, węże, pistolety, 
filtry i systemy filtracji: maszyny i pojazdy, paliwa, układy hydrau-
liczne i przemysłowe Autoryzowany dystrybutor foteli i części do 
foteli do maszyn i pojazdów: GRAMMER,KAB SEATING,UNI-
TED SEATS,BEGE.

kbkS Poland
ul. ogrodowa 17 
42-262 kruszyna 
tel. 787 478 058
e-mail: kbkspoland@gmail.com
www.kbkspoland.pl

kaWaSaki PolSka 
Probike Sp. z o.o. – Generalny importer kawasaki 
w Polsce
ul. Gronostaja 6
02-786 Warszawa
tel: 22 535 33 15
e-mail: kontakt@kawasaki.pl
www.kawasaki.pl
www.sklep.kawasaki.pl

Jesteśmy generalnym importerem marki Kawasaki. W naszej 
szerokiej ofercie znajdziesz motocykle, skutery wodne oraz 
pojazdy ATV i Mule, które z powodzeniem sprawdzają się w rol-
nictwie, sadownictwie czy agroturystyce. Prowadzimy sprzedaż 
oryginalnych części zamiennych i akcesoriów w stacjonarnej 
sieci dealerskej i w sklepie internetowym. Obecnie poszukujemy 
dealerów pojazdów UTV. Dołącz do nas!

We are the general importer of the Kawasaki brand. In our range 
you will find motorbikes, jet-ski and ATV and Mule’ vehicles, 
which are successfully used in agriculture, horticulture or agro-
tourism. We sell genuine spare parts and accessories in our 
stationary dealer network and online shop. We are looking for 
dealers for UTVs currently. Join us!

kelField Sp. z o.o. 
ul. Słupska 2a
76–220 Główczyce
tel: +48 532 341 488
e-mail: agroshow@kelfield.pl
www.kelfield.pl
 
Grupa Kelfield zajmuje się rozwojem projektów w zakresie OZE. 
Bazujemy na doświadczeniu, wiedzy merytorycznej i cennej 
sieci kontaktów. Rozwijamy projekty z zakresu energii odnawial-
nej dla rolników, właścicieli gruntów i instytucji państwowych. 
Współpracujemy z najlepszymi producentami i jednostkami 
badawczymi.

The Kelfield Group is a project development company for re-
newable energy. We base our work on experience, substantive 
knowledge and a valuable network. We develop renewable en-
ergy projects for farmers, land owners and governmental insti-
tutions. We cooperate with the best producers and research 
units.
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keSSenS teCHnik mit SyStem GmbH & Co.kG
kolejowa 3, 59-225 Chojnów
tel/fax: 76 871 31 30
kom.: +48 794 748 950
www.kessens-technik.de
e-mail: kolodziej@kessens-technik.com, kessens@
kessens-technik.de

Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa i przemysłu. 
Technologie: magazynowania, transportu, przetwarzania, zbóż 
i materiałów sypkich.Firma Kessens ma wieloletnie doświad-
czenie w projektowaniu linii przygotowywania pasz. W naszej 
ofercie znajdą Państwo szeroką gamę: rozdrabniaczy do zbóż, 
mieszalników: pionowych i poziomych,  silosów: wewnętrznych 
i zewnętrznych: metalowych, z włókna szklanego i workowych, 
przenośników ślimakowych: ocynkowanych i ze stali nierdzew-
nej: z koszem zasypowym, z czerpnią, podajników: kubełkowych 
i łańcuchowych, spirali transportowych do transportu paszy czy 
peletu; gniotowników do zboża o wysokiej wydajności.

Kessens is Your reliable partner in the field of agricultural and in-
dustrial technology. We: design, manufacture, build, deliver and 
set up plant equipment for the storage, conveying and process-
ing of grains and other bulk materials for both: agriculture and 
industry. We offer milling and mixing plants which are always 
tailored to Our customers’ needs and expactations.

kiloutou PolSka SP z o. o. 
Centrala Łódź: ul. rokicińska 142 y. 
92-412 Łódź
tel. 42 672 61 02
https://www.kiloutou.com/pl/
Social media:
https://www.facebook.com/kiloutou.polska/
https://www.instagram.com/kiloutou.polska/
https://www.linkedin.com/company/kiloutoupolska/
https://www.youtube.com/channel/
uCeX8isszurmxlpoo0Cir0gQ

KILOUTOU: Ogólnopolska wypożyczalnia sprzętu budowlane-
go, trzecia co do wielkości europejska oraz główny gracz na 
rynku wynajmu sprzętu we Francji. Specjalnością KILOUTOU 
są maszyny i urządzenia do prac ziemnych, na wysokości, bu-
dowie, wykończeniowych, z zakresu energetyki, klimatyzacji, 
transportu, przeładunku oraz prac związanych z utrzymaniem 
domu czy ogrodu, w tym także drobne narzędzia. 

KILOUTOU: A nationwide rental of construction equipment, the 
third largest European and a major player in the rental market 
in France. KILOUTOU specializes in machines and devices for 

earthworks, works at heights, construction, finishing, energy, air 
conditioning, transport, reloading and home or garden mainte-
nance, including small tools. Find out more: www.kiloutou.pl

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 licznych 
gałęzi przemysłu, m.in. rolnictwa, branży paliwowej czy trans-
portu. Dostarcza rozwiązania do przechowywania nawozów 
płynnych, dystrybucji paliw, AdBlue®, wody, ścieków i 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, sewage, and others. 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.
 

kioti PolSka  
trzciana 489, 32-733 trzciana
tel. +48 12 378 48 39 
fax +48 12 378 48 41
e-mail: info@kioti.pl
www.kioti.pl

Właścicielem marki Kioti jest koreański koncern Daedong Ind., 
obecnie największy w Korei Pd producent ciągników kompakto-
wych. Firma istnieje od 1947 roku zajmuje się produkcją i cią-
głym unowocześnianiem maszyn rolniczych i silników. W Euro-
pie jako jedyni udzielają fabrycznej 5 letniej gwarancji na ciągni-
ki. W ofercie firmy znajdują się ciągniki o mocy od 21-142 KM, 
pojazdy UTV oraz kosiarki Zero Turn.

The owner of the Kioti brand is the Korean Daedong Ind., cur-
rently South Korea’s largest producer of compact tractors. The 
company was established in 1947 and deals with the production 
and continuous modernization of agricultural machinery and en-
gines. In Europe, as the only one they offer a 5-year factory war-
ranty for tractors. Their offer includes tractors with power from 
21-142 HP, UTV vehicles and Zero Turn mowers.
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klimoSz Sp. z o.o. 
ul. zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
tel. +48 32/ 474 39 00
e-mail: biuro@klimosz.pl
www.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.

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 • BOB-
CAT telescopic loaders • SIMON harvester and BRIAND machi-
nes • pumps Rovatti, Caprari, Hydro Vacuum • UMEGA trailers
KMK Agro Sp. J. produces:
• multihead weighers • belt weighers • packing machines • bru-
shing machines • dosing bunkers • selection tables • conveyor 
belts • Big-Bag and box fillers • belt graders • ridge hillers

kobeX Sp. z o.o. Hale Stalowe
ul. duble 71
36-053 kamień
tel. 15 838 10 16
email: biuro@kobexstal.pl 

Polski producent konstrukcji stalowych hal z najnowocześniej-
szym parkiem maszynowym, na swoim koncie ma już ponad 
2000 realizacji. Specjalizuje się w budowie hal stalowych z 
obudową z płyt warstwowych oraz blach trapezowych. Firma 
oferuje hale przechowalnicze, magazynowe, na sprzęt rolniczy 
i do składowania płodów rolnych. Oferta obejmuje budowę od 
fundamentów po pokrycie hali z stolarką otworową.
 
A Polish manufacturer of steel structures for halls with the 
most modern machinery, has already completed over 2,000 
projects. It specializes in the construction of steel halls with 
a casing made of sandwich panels. The company offers stor-
age and warehouse halls for agricultural equipment and for the 
storage of agricultural produce. The offer includes construction 
with covering the hall.

kobo enerGy
ul. baczyńskiego  48a
55-200 oława
tel: 792 017 612
tel: 797 111 478
biuro@kobo-energy.pl
www.kobo-energy.pl
https://www.facebook.com/koboenergy

KOBO ENERGY to Profesjonalna strona OZE od 2010 roku. 
Fotowoltaika, Pompy Ciepła, Magazyny Energii, Kolektory Sło-
neczne Ponad 1000 instalacji wykonanych przez nasze ekipy 
montażowe na komponentach uznanych i sprawdzonych pro-
ducentów. Ponadto jesteśmy producentem konstrukcji monta-
żowych pod marką KOBO PRO. Jako producent wykonujemy 
również uchwyty na życzenie klienta.

KOBO ENERGY is a professional site renewable energy sourc-
es since 2010. Photovoltaics, Heat Pumps, Energy Storage, 
Solar Collectors. Over 1000 installations made by our assembly 
teams on components from recognized and proven manufactur-
ers. In addition, we are a manufacturer of assembly structures 
under the KOBO PRO brand. As a manufacturer, we also make 
structures at the customer’s request.
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kobzarenko Sp. z o.o.
Żłobnica
ul. milenijna 2
97-410 kleszczów
Polska
mail: o.kirdoda@kobzarenko.eu
tel. (+48) 502 265 650, (+380) 50 407 0041
Web: www.kobzarenko.pl
www.kobzarenko.com.ua

Firma Kobzarenko została założona w 1993 roku. Nasze wyroby 
produkujemy w zakładach w Ukrainie i w Polsce. Obecnie jest to 
ponad 100 różnych typów maszyn- przyczepy rolnicze, kontene-
ry przeładowcze, beczkowozy, belowozy do prostokątnych 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 manufac-
ture 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 rec-
tangular 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.  

kod-met zofia kodym
ul. ogrodowa 18a
07-106 miedzna, Poland
tel. 606 992 067
e-mail: firma.kod-met@wp.pl
www.kod-met.pl

Nasza firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości pro-
duktów do budynków inwentarskich. Produkujemy systemowe 
kojce dla cieląt, wygrodzenia przeznaczone dla bydła mleczne-
go i mięsnego, poskromy do usuwania rogów cieląt. Wykonu-
jemy zabudowy budynków do hodowli owiec i kóz, w tym hale 
udojowe, przegrody szybkiego montażu, elektroniczne wagi 
z sortownikiem.

Our company specializes in the production of high-quality prod-
ucts for livestock buildings. We produce system pens for calves, 
fencing for dairy and beef cattle, and restraints for removing 
the horns of calves. We construct buildings for sheep and goat 
breeding, including milking parlors, quick assembly partitions, 
electronic scales with a sorter.

koŁaSzeWSki Sp. z o.o.
ul. lęborska 22
77-100 bytów
tel: +48 59 822 34 88
kom: +48 509 69 1000
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 tj.: laserowe cięcie rur 
i profili, gięcie blach, malowanie proszkowe.

We  produce    agriculture  machinery    since  1974. The  com-
pany 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 concrete mixers. Our   machines  are compatible  with  
almost  every loader. We provide such  services as: laser cut-
ting of profiles and pipes,  also sheet metal bending  or  powder 
coating.
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komFort Sp. z o.o. Sp. k. 
os. Cechowe 22 
64-840 budzyń 
tel. 609 741 100
e-mail: krzysztofk@komfort.net.pl
www.komfort.net.pl
 
KOMFORT jest producentem części zamiennych do ciągników i 
maszyn rolniczych obecnym na rynku od blisko 50 lat. Produku-
jemy tarcze sprzęgłowe, tarcze hamulcowe, szczęki hamulcowe, 
okładziny sprzęgłowe i hamulcowe, piasty napędu, dociski ha-
mulcowe i nity. Oferujemy rownież usługę regeneracji i naprawy 
tarczy sprzęgłowych i hamulcowych. 
 
KOMFORT is a producer of spare parts for tractors and agri-
cultural machines, operating in the market for almost 50 years. 
Our company produces clutch discs, brake discs, brake shoes, 
brake and clutch facings, drive hubs, brake drums, brake actua-
tors and rivets. Additionally we provide rework service of clutch 
and brake disc. 

komiSJa euroPeJSka
dG agriculture and rural development, 130 rue de la 
loi, 1049, brussels, belgium
Phone: +32-2-299-1111
email: agri-F1@ec.europa.eu
Website: https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries_pl
Facebook: https://www.facebook.com/euagri

Od pola do stołu.
Ekologiczne, etyczne i konkurencyjne rolnictwo dla Europy.
Odwiedź stoisko Komisji Europejskiej i porozmawiaj z naszymi 
ekspertami, aby poznać szczegóły działań unijnych na rzecz 
rolnictwa i rolników w Europie. Skosztuj ekologicznej żywno-
ści i chronionych produktów wysokiej jakości (ChNP, ChOG) 
pochodzących z całej Europy. Sprawdź swoją wiedzę, biorąc 
udział w quizach dotyczących działań UE na rzecz wspierania 
rolników, konsumentów, obywateli, a także przygotowań ku 
przyszłości rolnictwa!

From Farm to Fork.
A green, fair and competitive agriculture for Europe.
Come and visit the European Commission stand and meet our 
experts to discover what the EU does for European agriculture 
and farmers. Taste our organic food and protected quality prod-
ucts (PDO, PGI) coming from all over Europe and test your 
knowledge with quizzes on what the EU does to support farmers, 
consumers, citizens, but also to prepare the future of agriculture!

komPania Solarna sp. z o.o.
ul. t. boya-Żeleńskiego 12
35-959 rzeszów
kontakt@kompaniasolarna.pl
+48 603 702 950, +48 17 850 40 40
www.kompaniasolarna.pl

Kompania Solarna to firma, której bliskie są idee ochrony środo-
wiska i współpracy z lokalną społecznością. Możemy poszczy-
cić się instalacjami pomp ciepła i kolektorów słonecznych, które 
pracują od ponad 30 lat. Zajmujemy się kompleksową obsługą 
inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii wg sche-
matu: koncepcja – projekt – finansowanie – montaż – odbiór 
techniczny – obsługa posprzedażowa. 

koneCkie zakŁady odleWniCze S.a.
26-200 końskie
ul. 1 maja 57
kom. +48 606 905 215
mail: mariusz.kubiak@kzo.pl
ewa.kokot@kzo.pl 

Jesteśmy jedną z najstarszych odlewni żeliwa szarego w Polsce.
Produkujemy części do maszyn rolniczych w naszej ofercie 
posiadamy takie odlewy żeliwne jak: piasty, odlew włóki, koła 
do wałów posiewnych – cross-kill i cambridge, a także 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.
 

 

konGSkilde (CnH induStrial kutno Sp. z o.o.)
ul. metalowa 15
99-300 kutno
tel.: +48 24 355 96 15
fax: +48 24 355 96 35
www.kongskilde.com

Marka Kongskilde Agriculture oferuje pełną gamę narzędzi do 
przygotowania gleby i siewu, wozów paszowych, sieczkarni 
przyczepianych i zbieraczy kamieni. Produkty Kongskilde są 
sprzedawane pod globalną marką Kongskilde oraz pod marką 
Överum.

The Kongskilde Agriculture brand offers a complete range of 
implements for soil preparation and sowing, diet mixers, trailed 
forage harvesters and stone collecting. The Kongskilde products 
are marketed under the global brand of Kongskilde and the sub-
brand Överum.
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koPalnia WĘGla brunatneGo SieniaWa 
Sp. z o.o.
Sieniawa, os. Górnicze 11a, 66-220 Łagów
tel. +48 (68) 34 12 022
www.sieniawa.com

KWB Sieniawa to jedno z najdłużej eksploatowanych złóż węgla 
brunatnego w Polsce. Poszukując nowych zastosowań węgla 
brunatnego stworzyliśmy FLORAHUMUS - ekologiczny stymula-
tor wzrostu roślin zawierający kwasy humusowe. Liczne badania 
udowodniły, że pozytywnie wpływa on na jakość gleby, wzmacnia 
system korzeniowy oraz zwiększa magazynowanie wody w gle-
bie. Preparat wyróżnia się bardzo wysoką wydajnością wynoszą-
ca 300ml/1ha. Można go stosować w gosp. ekologicznych.

KWB Sieniawa ( Brown Coal Mine Sieniawa) is one of the long-
est exploited lignite deposits in Poland. Looking for new applica-
tions of brown coal, we created FLORAHUMUS - an ecological 
plant growth stimulator containing humic acids. Numerous stud-
ies have shown that it positively affects the quality of the soil, 
strengthens the root system and increases water storage in the 
soil. The preparation is distinguished by a very high efficiency of 
300ml /1ha. It can be used in the ecological farms.

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 – ciągniki, maszyny uprawowe, siewniki, opryskiwacze 
• FARESIN – ładowarki teleskopowe
• MULTIONE – ładowarki kołowe
• CAPELLO – przystawki do kukurydzy, hedery składane do zbóż 
• BERGMANN – rozrzutniki obornika, przyczepy samozbierają-

ce, przyczepy przeładunkowe
• MASCHIO – prasy stało i zmiennokomorowe, prasoowijarki 
• McHALE – prasy stało i zmiennokomorowe, prasoowijarki, 

owijarki, ścielarki 
• MONOSEM – siewniki punktowe, pielniki
• KEMPER – adaptery bezrzędowe do zbioru kukurydzy na 

kiszonkę
W ofercie także: Gregoire-Besson, MX, Berthoud, Agrisem, Jean-
til, Lucas. MASZYNY ROLNICZE polskich producentów – Metal-
tech, Metal-Fach, Samasz, Unia, Expom, Hydramet, Krukowiak, 
Mandam, Meprozet, Metal-Technik, POM Brodnica, Pomot Choj-

na, POM Augustów. Kombajny i ciągniki używane takich marek 
jak Fendt , Massem Ferguson i inne. Serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny. Części zamienne.

koWalSki P.H.u. koWalSki - kowalski Jan 
Cichoradz 8, 87-133 rzęczkowo
tel. 509 466 397
www.cichoradz.pl
j.kowalski@cichoradz.pl
d.cichocki@cichoradz.pl

PHU Kowalski zajmuje się sprzedażą maszyn oraz urządzeń rol-
niczych. Jesteśmy autoryzowanymi importerami maszyn Lozova 
Machinery, Yaroslavich, Opall agri. W naszej ofercie znajdą  
Państwo maszyny do uprawy gleby, siewu oraz przyczepy obję-
tościowe, 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.

kraCik Sp. z o.o. Sp.k.
34-745 SPytkoWiCe 54
tel. 18/26-88-910
biuro@hurtowniakracik.pl

kraJoWa rada izb rolniCzyCH
ul. Żurawia 24, 00-515 Warszawa
tel.  (22) 821-92-65
e-mail: sekretariat@krir.pl
www.krir.pl 
https://www.facebook.com/krajowaradaizbrolniczych/ 

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentantem krajowym samo-
rządu rolniczego działającego na mocy ustawy o izbach rolniczych 
(Dz.U. 2022 poz. 183 t.j.), która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 
1996 r. Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu 
rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rol-
nictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. 
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kraJoWy ośrodek WSParCia rolniCtWa
ul. karolkowa 30 
01-207 Warszawa 
tel.: 22/ 376 76 76
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, supervision 
over companies of particular importance for the national economy, 
market analyzes and transfer of knowledge about rural areas, sup-
porting rural development and innovation, supporting consump-
tion and promoting healthy eating habits, supporting people at risk 
of social exclusion, promoting agri-food products.

kramer Start
nl netherlands Pavilion
address: banterkade 5, 8314 rC bant
Phone: +31527 266010
email address: info@kramerstart.nl
Website: www.kramerstart.nl 
Contact Person: leon van der Wekken
email address: wekken@kramerstart.nl
mobile: +31612990926

Kramer jest importerem siewników do warzyw Kramer Proseeder 
na Europę. Wykonane przez Gaspardo. Nasze siewniki precyzyj-
ne nadają się do siewu marchwi, cebuli, buraków, cykorii i innych 
upraw drobnonasiennych. Unikalne produkty Kramer to kamera 
na tarczy nasiennej i napęd elektryczny na siewnikach w połącze-
niu z zadaniem opartym na mappimg field. Jesteśmy również im-
porterem maszyn do zbioru marchwi Simon dla krajów Beneluksu. 
Zawsze używamy maszyn na magazynie. Aktualnie Poszukujemy 
współpracy w Polsce, aby wyprodukować dla nas część, zorgani-
zować sprzedaż oraz współpracować w celu sprzedaży używane-
go sprzętu dla biznesu ziemniaczano-warzywnego.

krzySztoF Smela maSzyny rolniCze 
tucze 10 
72-210 dobra 
tel. 605 470 310
e-mail: biuro@smela-maszynyrolnicze.pl

kSt konSultinG Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 104
61-246 Poznań
tel. 61/ 887 66 08
e-mail: biuro@kstkonsulting.com.pl
www.kstkonsulting.com.pl

KST Konsulting oferuje szeroki zakres usług zarządzania go-
spodarstwem.Obejmują one doradztwo techniczne zarządzania 
gospodarstwem rolnym, specjalistyczne oprogramowanie dla 
upraw oraz zarządzania stadem mlecznym, jak również specja-
listyczne usługi biura rachunkowego.

KST Konsulting provides a range of farm management services. 
These include technical consultancy, farm management, spe-
cialist software for crop and cow management as well as a spe-
cialist farming accounting office.

kt-24 Sp. z o. o.
adres: Sikorskiego 86C
63-100 Psarskie
tel. 732 577 712
tel. 799 353 000
e-mail: sklep@kt-24.eu
adres strony internetowej: kt-24.eu
Profil Facebook: facebook.com/kt24eu

KT-24 zajmuje się sprzedażą, doradztwem oraz serwisem 
urządzeń czyszczących Karcher i Annovi Reverberii, sprzętu 
do ogrodu, sadów czy leśnictwa marki Stiga, elektronarzędzi 
Milwaukee, agregatów FOGO oraz kompresorów Stanley. 
Posiadamy salony sprzedaży w Śremie, Środzie Wielko-
polskiej i Zielonej Górze, a dzięki rozwiniętemu zapleczu 
logistycznemu dostarczamy nasz asortyment na terenie całej 
Polski.

KT-24 specializes in sales, consulting and service of Karcher 
and Annovi Reverberia cleaning devices, Stiga garden, orchard 
and forestry equipment, Milwaukee power tools, FOGO aggre-
gates and Stanley compressors. We have showrooms in Śrem, 
Środa Wielkopolska and Zielona Góra, and thanks to our well-
developed logistics facilities, we deliver our assortment through-
out Poland.
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kubota (deutSCHland) GmbH Sp. z o.o. 
oddział w Polsce
ul. baletowa 82
02-867 Warszawa
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 
Sp. z o.o. 
krukoWiak
kolejowa 54/4, 87-880 brześć kujawski
tel. +48 54 252 10 27
fax +48 54 252 10 54
poczta@krukowiak.com.pl
www.krukowiak.com.pl

Oferta firmy obejmuje opryskiwacze rolnicze zawieszane (Heros, 
Optimal), przyczepiane (Apollo, Orion, Goliat, Goliat Turbo) i samo-
bieżne Herkules. Opryskiwacze polowe od 400 do 8000 litrów i sze-
rokości roboczej do 40 m, opryskiwacze sadownicze (Tajfun i Octo-
pus), maszyny do uprawy i zbioru cebuli oraz ziemniaków (sadzarki, 
kopaczki, zbieracze, ścinacze szczypioru), sortowniki i maszyny 
do warzyw. W ofercie firmy znajdują się również brony talerzowe 
(Alfa), kultywatory bezorkowe (Delta), agregaty uprawowe (Sigma 
Plus), pługi dłutowe (Kappa), wały uprawowe (Omega), Siewniki 
uniwersalne (Jota Z) oraz zestawy uprawowo-siewne (Duo Alfa i 
Duo Slim). Nowością w ofercie są: rozsiewacze zawieszane (Atis) 
i przyczepiane (Rea), chwastowniki (Metis) oraz ekopielniki (Eos).

The offer of our company includes agricultural sprayers of mount-
ed type (Heros, Optimal), trailed type (Apollo, Orion, Goliat, Goliat 
Turbo) and self-propelled type Herkules. Filed sprayers are from 
400 till 8000 and work width till 40 m, orchard sprayers (Tajfun 
and Octopus), machines for onion and potatoes culture and har-
vesting (planters, diggers, onion collectors, chives cutters), sort-
ers and vegetables machines. The company’s offer also includes; 
disc harrows (Alfa), cultivators without plowing (Delta), cultivators 
(Sigma Plus), chisel plows (Kappa), cultivating rollers (Omega), 
universal seeders (Jota Z) and cultivating and sowing sets (Duo 
Alfa and Duo Slim). New products in the offer are: mounted (Atis) 
and trailed (Rea), weeders (Metis) and eco-emitters (Eos).

kuVinGS PolSka
ul. białostocka 50, 16-010 Wasilków
tel. 85 744 66 77

Zajmujemy się promowaniem produktów służących zdrowiu. 
Zwracamy uwagę na  aspekty zdrowotne, jak również na wysoką 
jakość oferowanych towarów. Bogate doświadczenie w sprzeda-
ży zaowocowało uzyskaniem statusu wyłącznego dystrybutora 
marki Kuvings w Polsce. Wyciskarka wolnoobrotowa Kuvings to 
połączenie elegancji oraz użyteczności, za co otrzymała nagro-
dę Red Dot Award, nazywaną „Oscarem Designu”.

For many years Domowe Sanatorium has been promoting prod-
ucts associated with healthy lifestyle. Our company is focused 
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on offering only high quality items designed for easy. Wealth of 
sales experience resulted in exclusive distribution rights for all 
Kuvings products across Poland. Quality of Kuvings juicers is 
guaranteed by full 10-year warranty, accompanied by knowl-
edgeable custumer service.

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 
morsøgade 3 
dk-6700 esbjerg 
dania
tel. +45 75 36 81 87
Fax  +45 75 36 80 25
email: 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 engine-
ering and manufacturing hoof trimming equipment. KVK conti-
nues to develop its popular products and accessories and gu-
arantees 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.

landStal bartnik, Witkowski Sp.j. 
Przerąb 15
97-515 masłowice
e-mail: biuro@landstal.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.

lanGren s.c. 
krosino 2a 
78-300 świdwin 
tel. 508 060 343
e-mail: kontakt@langren.pl
www.langren.pl

leCHler GmbH
ulmerstrasse 128
72555 metzingen
+49 712 396 20
e-mail: info@lechler.de
www.lechler.de

Firma LECHLER jest światowym liderem w produkcji najwyższej 
jakości rozpylaczy rolniczych i przemysłowych.

LECHLER is a world leader in the production of the highest qual-
ity agricultural and industrial sprayers. 
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lemken PolSka Sp. z o.o.
zalęcino 21
73-115 dolice
tel. 91/ 563 76 45
e-mail: biuro@lemken.com.pl
www.lemken.com

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 produc-
er of agricultural machines for more than 228 years. We offer a 
wide range of machines for cultivating, sowing and protection of 
plans. Our offer include suspended and semi-suspended rotating 
ploughs, sets for cultivation before sowing, stubble cultivators, 
compact disk harrows, impeller harrows, mechanical and pneumat-
ic seeders, as well as professional field spraying machines. With 
authorized dealers we carry out sales of spare parts and service.

lidea SeedS Poland
ul. Wichrowa 1a
Pl 60-449 Poznań
kontakt - monika lewińska 538-433-029

Lidea to jedna z wiodących europejskich firm hodowlano-na-
siennych. Powstała z połączenia Euralis Semences i Caussade 
Semences. Współpracując z rolnikami z całego świata, tworzymy 
i dostarczamy szyte na miarę rozwiązania odmianowe we wszyst-
kich głównych uprawach rolniczych. Dzięki Lidea możesz co sezon 
zwiększać plony i pomnażać dochody ze swojego gospodarstwa.

Lidea is one of the leading breeding-sowing companies in Eu-
rope. It was created through the joining of Euralis Semences 
and Caussade Semences. Working together with farmers from 
all around the world, we create and deliver tailored solutions for 
every major crop type. Thanks to Lidea, you can increase crops 
and multiply income from your farm every season!

llC „neW eleVator”
ukraina, 08360, obwód kijowski
liubartsi, str. novo-Petrivska, 40
tel: +380961014040 
e-mail: newelevator.office@gmail.com 
http://new-elevator.com.ua

Produkcja urządzeń do suszenia zboża, produkcja generatorów 
ciepła, produkcja urządzeń do czyszczenia zboża, produkcja 
urządzeń do transportu zboża, suszenia zboża.

Production of equipment for grain drying, production of heat gen-
erators, production of equipment for grain cleaning, production 
of equipment for grain transportation, grain dryin.  

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 tel. 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 syntetyczne 
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 for 
automotive and machine industry. The main product lines in-
clude LOTOS Quazar premium synthetic oils, LOTOS Synthetic 
oils with Thermal Control formula, an a range of mineral and 
semisynthetic oils.

lS traCtor PolSka 
- dystrybutor mini ciągników rolniczych
tajęcina 2ka, 36-002 Jasionka
info@ls-traktor.pl
tel. 789808020

LS Traktor Polska - dystrybutor ciągników produkcji Koreańskiej 
o mocy od 25 do 60 KM.  Marka, która zajęła pierwsze miejsce 
pod względem satysfakcji klientów w USA poszerza swoje za-
sięgi o teren Polski. W swojej ofercie posiada ciągniki idealne do 
warzywnictwa, sadownictwa oraz  prac komunalnych. Producent 
pewny swojej jakości oferuje 5 lat gwarancji na maszyny.

LS Traktor Polska - distributor of Korean-made tractors with 
a capacity of 25 to 60 HP. The brand, which took the first place 
in terms of customer satisfaction in the USA, is expanding its 
range to include Poland. Its offer includes tractors ideal for veg-
etable growing, horticulture and municipal works. The manufac-
turer, which is sure of its quality, offers a 5-year warranty on the 
machines.
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ltd. „dzSt 2”
Shevchenko str.6 
41321 dubovichy  vil. 
+380 (67) 540  83 98
e-mail: dzst@ukr.net 
www.dzst09.com.ua

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 trudnoście-
ralnym o bardzo szerokim zakresie zastosowań. Doskonale 
sprawdza się w transporcie materiałów sypkich (zboża, gra-
nulaty), 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  firma rodzinna od ponad stu dwudziestu lat spe-
cjalizuje się w dziedzinie techniki rolniczej. Połączenie wielo-
letniego doświadczenia i nowoczesnej technologii jest jednym 
z naszych atutów. Jesteśmy wiodącym producentem i dostaw-
cą technologii dla profesjonalnych gospodarstw. W ofercie 
firmy posiadamy rozrzutniki (do obornika, wapna, pomiotu 
kurzego, itp), przyczepy samozbierające w szerokiej gamie 
dostosowane zarówno do małych jak i do bardzo dużych go-
spodarstw, przyczepy objętościowe, przyczepy przeładowcze 
do zboża do 43 m3 i wydajności 1100 t/h oraz przyczepy prze-
ładowczo-czyszczące do buraków o wymiarach 40 i 50m3. W 
naszej ofercie posiadamy również specjalistyczne maszyny 
montowane na podwoziach samobieżnych takich jak Holmer 
oraz Mercedes. Oferujemy ekonomiczne rozwiązania, które 
przekonują w praktyce - dzień po dniu.

lyVarnyi zaVod Se
Gagarina str 17, 55213 Pervomaisk, ukraine
+380 675 103 720
e-mail: litzavodua@gmail.com
www.lit-zavod.in.ua

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 zagospodarowania 
gnojowicy. Posiadamy sprawnie działający serwis oraz bogaty 
magazyn części zamiennych. Współpracujemy z najlepszymi pro-
ducentami: IRTEC, SIME, BRIGGS, ROVATTI, RAESA oraz CRI-
-MAN, VENERONI, RIV, FLYGT, DODA. Wszystkich obecnych i 
przyszłych Klientów zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 
doradzTwo, KomPLeTaCJa, moderNIzaCJa, SerwIS

Our firm specialize in importation, production and sale of machines 
for field crops irrigation and for slurry technology. We have efficient 
service and wide stock of spare parts. We cooperate with manu-
factures of the machines like: IRTEC,  SIME, BRIGGS, ROVATTI, 
RAESA and CRI-MAN, VENERONI, RIV, FLYGT, DODA. All pre-
sent and future clients we invite to familiarize 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 

Firma M.S.-TRONIK istnieje od 24 lat. Zajmujemy się komplek-
sowym zaopatrzeniem sektora mleczarskiego, a w szczegól-
ności wyposażeniem obiektów inwentarskich. Jesteśmy przed-
stawicielem takich firm jak: • Westermann GmbH & Co. KG • 
Abbi-Aerotech B.V • Schurr Gerätebau GmbH • Förster-Technik 
GmbH • VDK Products BV • AGRILIGHT • JAPY TECH

Company M.S.-TRONIK is present on the market from 24 years. 
We are dealing with complex supplying of the dairy sector, espe-
cially with equipment of inventory buildings. We are also a rep-
resentative of companies such as: • Westermann GmbH & Co. 
KG • Abbi-Aerotech B.V. • Schurr Gerätebau GmbH • Förster-
Technik GmbH • VDK Products BV • AGRILIGHT • JAPY TECH
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mad-boX andrzej madejczyk
Piłsudskiego 26b/16 
39-100 ropczyce
tel.: 884 911 178
e-mail: sebastian.debowski@mad-box.pl
www.mad-box.pl

Firma zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie dostaw opa-
kowań przemysłowych i materiałow opakowaniowych. Podstawo-
wy zakres obsługi to dostawa rożnych typow workow np: big-bag, 
papierowych, foliowych i innych opakowań przemysłowych.

The company provides comprehensive services in the supply of 
industrial packaging and packaging materials. The basic scope 
of services is the delivery of different types of bags such as: big-
bags, papery, plastic and other industrial packaging

madeJSki Sp. k.
ul. makuszyńskiego 28
31-752 kraków
tel.: +48 698 776 227, 12 683-96-00
biuro@madejski.com.pl, info@madejski.com.pl
maszyny@madejski.com.pl, moto@madejski.com.pl
hoses@madejski.com.pl
www.madejski.com.pl, www.facebook.com/madejskispj

Firma Madejski Spółka Komandytowa  istnieje od 1995 roku. 
Zajmujemy się produkcją i sprzedażą: przewodów wysokiego 
i niskiego ciśnienia, węży do produkcji przewodów, wszelkiego 
rodzaju zakuć i końcówek, złączy i rur, szybkozłączy, zaworów, 
manometrów, maszyn do produkcji przewodów. Oferujemy: 
m.in. węże hydrauliczne, przemysłowe, ssawne, PCV, do urzą-
dzeń myjących, oleje, uszczelnienia hydrauliczne itp.

The Madejski Company, established in 1995, produces and sells: 
high and low pressure assembled hoses, hoses for the production 
of assembled hoses, all types of ferrules and fittings, adapters and 
pipes, fastcouplings, valves, pressure gauges, machines for the 
production of assembled hoses. We offer: hydraulic and industrial 
hoses, PVC hoses, suction and delivery hoses, oils, seals etc.

maGazynu biomaSa
redakcja
ul. kwiatowa 14/4
61-881 Poznań
redakcja@magazynbiomasa.pl
tel:+48  791 44 33 22

Biomass Media Group Sp. z o.o. jest wydawcą czasopism 
branżowych poświęconych branży biomasowej, m.in. tematyce 
pelletu, biogazu i urządzeń grzewczych na biomasę. „Magazyn 
Biomasa” przedstawia syntezę światowych trendów, informacje 
biznesowe, profesjonalne analizy, przydatne case studies, wy-
wiady oraz opinie i komentarze. Działalność wydawniczą uzu-
pełnia organizacja konferencji i webinariów.

Biomass Media Group sp. z o.o. is the publisher of profes-
sional magazines covering the issues emerging within selected 
branches of the biomass sector. „Magazyn Biomasa” presents 
the professional analysis, usable case studies, interviews, and 
a package of interesting commentaries. The publishing activity 
is complemented by the organization of conferences and we-
binars.

maGazyn oGÓlnoPolSki zaGroda 
ul. Stępińska 6/8 m.4 
00-739 Warszawa
e-mail: redakcja@ezagroda.pl

Magazyn Ogólnopolski Zagroda ukazuje się od 1998 roku. Jest 
pismem nowoczesnej wsi – stąd wiele miejsca poświęca organi-
zacjom i firmom tę nowoczesność wspierającą. 

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

maŁoPolSka HodoWla roślin Sp. z o.o.
ul. zbożowa 4
30-002 kraków
tel. centrala +48 12 633 68 22
sekretariat +48 12 389 79 00
www.mhr.com.pl
e-mail: nasiona@mhr.com.pl

Podstawowym kierunkiem działalności firmy jest hodowla oraz 
dostarczanie na rynek kwalifikowanego materiału siewnego: 
zbóż (jare, ozime), kukurydzy, buraków pastewnych, traw (pa-
stewne, gazonowe), roślin bobowatych, mieszanek miododaj-
nych gryki oraz gorczycy. Co roku wzbogacamy naszą ofertę 
dla potrzeb różnych systemów uprawy roślin mając na celu za-
spokojenie potrzeb rolnictwa. Działamy na terenie całego kraju 
oferując naszym klientom polski kwalifikowany materiał siewny 
najwyższej jakości. 



131

M

mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul.toruńska 14
tel. 32/ 232 26 60
fax 32/ 232 58 85
marketing@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, weed-

ers)
• Mechanization of agricultural works (bale grippers, pallet car-

riers, buckets)

 
 

marSePlaSt Sp. z o.o.
ul. Podłęska 17
32-005 niepołomice
tel. (+48) 12 281 40 00
www.marseplast.com
info@marseplast.com
 
Producent zbiorników do opryskiwaczy, lejków do rozsiewaczy 
nawozów oraz produktów wodno- kanalizacyjnych, np. zbiorni-
ków do retencji wody deszczowej oraz systemów oczyszczania 
ścieków. Firma działa na rynku od ponad 30 lat. Wytwarzamy 
produkty w technologii wtrysku oraz formowania rotacyjnego. 
Oferujemy usługi w pełnym zakresie – od projektowania i wyko-
nywania form aż do wyprodukowania detali.
 
Manufacturer of sprayer tanks, funnels for fertilizer spreaders 
and water and sewage products, such as rainwater retention 
tanks and wastewater treatment systems. The company has 
been on the market for over 30 years. We manufacture products 
in injection and rotational molding technologies. We offer a full 
range of services - from designing and making molds to produc-
ing details.

 

martin - aGro 
maSzyny rolniCze
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 ma-
chinery 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 he-
adquarter in Italy, leader in the production of rotary tillers, power 
harrows, mulchers, precision planters, cereal seed drills, combi-
nation 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.
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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. Prasy 
rolujące i owijarki do bel firmy McHale są obecne w ponad 50 
krajach na całym świecie. Najnowszymi produktami firmy McHa-
le są: prasa zmiennokomorowa V8950, produkująca bele o śred-
nicy do 1,9 m oraz seria prasoowijarek McHale Fusion 4. W ga-
mie najnowszych prasoowijarek są: McHale Fusion 4, McHale 
Fusion 4 Pro oraz McHale Fusion 4 Plus.

McHale manufacture a range of mowers, rakes, fixed and vari-
able chamber round balers, square and round bale wrappers, 
the Fusion integrated or combination baler wrapper, round 
bale handling & bale splitting implements and straw blowing 
& silage feeding equipment. McHale have been manufacturing 
high quality agricultural equipment for over 30 years, and over 
that time a conscious decision has been made to concentrate 
on the development of high output balers and bale wrappers. 
The main focus of the business revolves around providing 
practical solutions for farmers and contractors in the produc-
tion of round baled silage, haylage, straw, hay and square 
baled silage.

mCmS Warka Sp. z o.o.
ul. Gośniewska 160
05-660 Warka
Polska
tel. 48 667 43 58, 48 667 21 66
mail: mcms@mcms.pl

Producent maszyn i urządzeń dla sadownictwa i rolnictwa. 
W ofercie: przyczepy ciężarowe, kosiarki sadownicze, rozdrab-
niacze bijakowe, świdry ziemne, ładowacze hydrauliczne widło-
we, glebogryzarki sadownicze, sadzarki, głębosze, podcinacze 
korzeni, platformy sadownicze, nagrzewnice powietrza, wygar-
niacze, pługi śnieżne. Nasza działalność obejmuje teren całego 
kraju jak i większą część Europy.

Manufacturer of machinery and equipment for horticulture and 
agriculture. The offer includes: tipping trailers, orchard mowers, 
beater shredders, hole diggers, hydraulic loaders, orchard ro-
totillers, planters, subsoilers, root cutters, orchard platforms, air 
heaters, scrapers, snow plows. Our activity covers the territory 
of the whole country as well as most of Europe.

mektal krzysztof miszczuk 
84-100 Puck, ul. mestwina 43
t: +48 58 774 32 51
e: info@mektal.pl
W: mektal.pl

MEKTAL jest producentem rurowań i urządzeń do transpor-
tu materiałów sypkich. Rodzinna firma powstała w 1957 roku 
w Gdańsku. Specjalizujemy się w:
• Wytwarzaniu rur i armatury do transportu zbóż,
• Przenośników pionowych materiałów sypkich,
• Przenośników zgrzebłowych i ślimakowych,
• Projektowaniu i produkcji zbiorników stalowych.

The Mektal is manufacturer of modular pipework system and 
agro conveyors of grain and bulk materials. Family based com-
pany was founded in 1957 in Gdańsk. We produce:
• Modular pipework for grain,
• Vertical conveyors for grain and bulk materials,
• Horizontal conveyors - screw and scrappers conveyors,
• Welded silos.

meProzet kośCian S.a.
ul. Gostyńska 71, 64-000 kościan
tel. +48 (65/ 512 10 60
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
21900 yläne, Finlandia
tel. +358 2 2754 444
e-mail: mepu@mepu.com
www.mepu.pl



133

M

merlo PolSka Sp. z o.o.
ul. Warszawska 109, 05-092 Łomianki
tel.: (22) 751 20 22

Merlo Polska istnieje na polskim rynku już od 10 lat i jest jednym 
z największych producentów ładowarek teleskopowych w bran-
ży rolniczej i budowlanej w kraju. W sprzedaży są maszyny m.in. 
sztywnoramowe, obrotowe, leśne oraz uniwersalne przenośniki 
na gąsienicach Cingo. Wszystkie produkty Merlo wyróżniają się 
zaawansowaną technologią, innowacyjnością i niezawodnością. 

Merlo Polska has been present on the polish market for 10 years 
and is one of the largest producers of telescopic loaders in the 
agricultural and construction industry in the country. Machines 
are available for sale, among others, rigid frame, swivel, forestry 
and universal Cingo tracked conveyors. All Merlo products stand 
out for their advanced technology, innovation and reliability. 

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.
16-100 Sokółka, ul. kresowa 62
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 flag-
ships of the leading Polish manufacturer of agricultural machin-
ery 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.+48 (56) 474-08-46, kom. 604 396 976,
e-mail: maszyny@metal-plast.com.pl.
www.metal-plast.com.pl, 

METAL-PLAST Polska jest producentem maszyn dla rolnictwa, 
przedsiębiorstw komunalnych i budowlanych. W ofercie posia-
damy ładowacze czołowe, przednie podnośniki TUZ, obciążni-
ki, pługi śnieżne, a także osprzęt do ładowarek teleskopowych 
i ładowaczy. Prowadzimy również sprzedaż części zamiennych. 
Gwarantujemy naszym klientom sprawdzone i niezawodne roz-
wiązania oraz wysoką jakość produktów.

METAL-PLAST Polska is a Polish producer of professional and 
high quality agricultural and industrial machines. Our offer in-
clude front loaders, front linkages, weights, snowploughs and 
accessories for telescopic loaders and front loaders. We also 
sell of spare parts for our products. The highest quality of materi-
als ensures a long service lift of the offered products.

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 au-
tomatyce przemysłowej. Należymy do wąskiego grona firm, 
które oferują pełną obsługę procesu formowania rotacyjnego: 
począwszy od projektu, przez produkcję form, wykonanie odle-
wów, aż po dostarczenie gotowego wyrobu do dowolnego miej-
sca w Polsce i w Europie. Naszymi sztandarowymi produktami 
są zbiorniki z tworzyw sztucznych, w tym jedno- i dwupłaszczo-
we zbiorniki na: • olej napędowy, opałowy • roztwór saletrzano 
mocznikowy • zbiorniki na AdBlue • przydomowe oczyszczalnie 
ścieków – oczyszczalnie drenażowe, oczyszczalnie hybrydo-
we BDH i oczyszczalnie SBR (biologiczne) • zbiorniki na wodę 
deszczową (do systemów zagospodarowania deszczówki) • stu-
dzienki kanalizacyjne • przepompownie ścieków.
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miCHalak maSzyny rolniCze
Szarbia zwierzyniecka 2a
28-530 Skalbmierz
tel. 41 35 29 643, tel. kom. 515 824 498
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 Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
18-200 Wysokie mazowieckie
tel.: +48 86 275 01 46,  +48 86 275 90 80
fax +48 86 275 90 81
kom. 604-493-711.
www.michal-silosy.pl  info@michal-silosy.pl  
www.saubersilo.de  info@saubersilo.de

Firma Michał od 30 lat z powodzeniem zajmuje się produkcją 
wysokiej jakości silosów z blachy ocynkowanej płaskiej  jak rów-
nież falistej o ładowności od 3 do 10 tys. ton. W ofercie firmy 
znajdują się:
• MICHAŁ silosy z blachy ocynkowanej płaskiej oraz SAUBER 

silosy z blachy ocynkowanej falistej:
 – silosy paszowe,
 – silosy zbożowe z lejem zewnętrznym,
 – silosy zbożowe płaskodenne,
• podnośniki kubełkowe,
• redlery,
• przenośniki ślimakowe,
• systemy załadunku i rozładunku,
• czyszczalnie wstępne
• wialnie,
• suszarnie.
Zapraszamy do współpracy!

Since 30 years, the Michał company has been a successful 
producer of high-quality silos made of flat and corrugated galva-
nized steel with a load capacity of 3 to 10 thousand tones. The 
company’s offer includes:

• MICHAŁ silos made of flat galvanized steel and SAUBER si-
los made of corrugated galvanized steel:

 – feed silos,
 – hopper grain silos,
 – flat-bottom grain silos,
• bucket elevators,
• chain conveyors,
• screw conveyors,
• loading and unloading systems,
• pre-cleaners, 
• grain cleaners,
• grain dryers.
We invite you to cooperation!

miCHelin PolSka Sp. z o.o. 
ul. domaniewska 28 
02-672 Warszawa 
tel. 22/ 549 54 54 
www.michelin.pl

Michelin jest liderem technologicznym światowej branży opon. 
Grupa Michelin produkuje, sprzedaje i promuje produkty i usługi 
w dziedzinie mobilności – są to opony do samochodów osobo-
wych, ciężarowych, samolotów, rowerów, sprzętu rolniczego 
i budowlanego, motocykli, a także przewodniki, mapy, atlasy 
i usługi internetowe. pro.michelin.pl
 
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; providing digital services, maps and guides to help en-
rich trips and travels and make them unique experiences; and 
developing high-technology materials that serve a variety of in-
dustries. pro.michelin.pl
 

miĘdzynarodoWe tarGi PoznaŃSkie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. 61/ 869 20 00
e-mail: polagra-premiery@grupamtp.pl
www.polagra-premiery.pl

Od ponad stu lat w Poznaniu organizowane są światowe wyda-
rzenia. Bez wątpienia do takich należą Międzynarodowe Targi 
Rolnicze Polagra Premiery oraz Narodowa Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych. Targi Polagra-Premiery razem z Polskim Kon-
gresem Rolniczym odbędą się w dniach 13-15 stycznia 2023 r. 
Serdecznie zapraszamy do udziału.
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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 elektrona-
rzędzi heavy-duty, przenośnych elektronarzędzi i akcesoriów dla 
profesjonalnych użytkowników na całym świecie. Od założenia firmy 
w roku 1924, Milwaukee koncentruje się na produkcji najlepszych 
profesjonalnych elektronarzędzi i akcesoriów. Marka Milwaukee jest 
identyfikowana z najwyższą jakością, trwałością i niezawodnością.

Milwaukee Electric Tool is an industry-leading manufacturer of 
heavy-duty, portable electric power tools and accessories for pro-
fessional users worldwide. Since its founding in 1924, Milwaukee 
has focused on producing the best heavy-duty electric power tools 
and accessories. Today, the Milwaukee name stands for the high-
est 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
www: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można uzy-
skać informacje dotyczące m.in.: Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, polityki wsparcia rolnictwa, pol-
skich produktów regionalnych i tradycyjnych, rolnictwa ekolo-
gicznego, Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz targów rolno-
-spożywczych organizowanych w kraju i za granicą.

At the stand of the Ministry of Agriculture and Rural 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, national food 
quality systems, Try Fine Food Programme and agri-food mar-
kets organized in Poland and abroad.

minoS aGri Polska
Jankowice 44-264, ul. świerklańska 
tel. 601069661

Minos Agri to firma zajmująca produkcją maszyn rolniczych, jest 
również właścicielem marki Minos PTO produkującej wały od-

bioru mocy. Zakres maszyn jakie oferujemy to: glebogryzarki, 
siewniki, kosiarki bijakowe, bębnowe, dyskowe, głębosze, agre-
gaty, zgrabiarki, przetrząsacze i wozy paszowe oraz wszelkiego 
rodzaju wałki WOM.

miW GrouP (miary i Wagi / agro-lab / lab-Scale)
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-
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.

mmat aGro teCHnoloGy Wojciech mikołajczak 
Gronówko 23a
64-111 lipno
tel. 65/527 15 20
e-mail: info@mmat.pl
www.mmat.pl

MMAT AGRO TECHNOLOGY to polski producent rozpylaczy 
polowych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w produkcji dysz, 
słynie z wysokiej jakości. Oferta rozpoczyna się od rozpylaczy 
standardowych skończywszy na eżektorach (RS, AZ, EŻ, EŻK, 
EŻK TWIN) posiada również końcówki rozlewowe KR5 do apli-
kacji płynnego nawozu.

MMAT AGRO TECHNOLOGY is a Polish producer of field noz-
zles. Has extensive experience in the production of nozzles, 
stands out for its high quality. The offer starts with standard noz-
zles ending with ejectors (RS, AZ, EŻ, EŻK, EŻK TWIN) and 
also has KR5 filling nozzles for the application of liquid fertilizer. 
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modernteCH Sp. z o.o.
Gorzewo, ul. kruk 4a
09-500 Gostynin
+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 manu-
facturer of municipal and construction machinery. Years of 
continuous 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.
moJ S.a.  oddział kuźniaosowiec
ul. tokarska 6 ul. Fabryczna 1
40-859 katowice 46-023 osowiec
tel. 32 604-09-02 tel. 77 421-24-20
fax 32 604-09-01 tel. 77 421-24-20 wew. 103
www.moj.com.pl
e-mail: marketing@moj.com.pl
sekretariat@moj.com.pl

MOJ S.A. Kuźnia Osowiec specjalizuje się w produkcji odku-
wek stalowych kutych na gorąco od 0,1 do 25 kg dla różnych 
gałęzi przemysłu w tym przemysłu kolejowego, rolniczego, hy-
draulicznego, górniczego, energetycznego, motoryzacyjnego 
oraz stoczniowego. MOJ S.A. w Katowicach jest producentem 
siłowników hydraulicznych które znajdują swoje zastosowanie 
w maszynach rolniczych i urządzeniach przemysłowych. Po-
nadto produkujemy: • sprzęgła elastyczne • sprzęgła wysokoela-
styczne oraz oponowe • sprzęgła hydrokinetyczne – w zakresie 
mocy od 1 kW do 1000 kW.

MOJ S.A. Kuznia Osowiec specializes in the production of hot 
forged steel forgings from 0,1 up to 25 kg for various industries 
including railway, agricultural, hydraulic, mining, energy, auto-
motive and shipbuilding. MOJ S.A. Katowice is a manufacturer 
of hydraulic cylinders which are used in agricultural machinery 

and industrial equipment. In addition, we also produce: • flexible 
couplings • high-elastic and highly flexible couplings • fluid co-
uplings – the power range from 1 kW to 1000 kW.

mono enerGy Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 3
62-030 luboń
tel. 573-006-060
www.monoenergy.pl

Mono Energy to unikatowy zespół łączy najwyższy profesjona-
lizm i najnowocześniejsze technologie co uczyniło nas liderem 
na rynku rozwiązań w dziedzinie efektywności energetycznej dla 
rolnictwa i biznesu. Gwarantujemy zmniejszenie wydatków na 
rachunki energii elektrycznej, nawet do 90% poprzez instalację 
paneli fotowoltaicznych. W naszej ofercie znajdują się również 
pompy ciepła i klimatyzacje. A dla naszych dużych partnerów 
realizujemy budowy farm fotowoltaicznych i pozyskujemy grunty 
do ich realizacji.

Mono Energy is a unique team that combines the highest profes-
sionalism and the latest technologies, which made us the market 
leader in solutions in the field of energy efficiency for agriculture 
and business. We guarantee a reduction in expenses on elec-
tricity bills, up to 90% by installing photovoltaic panels. Our offer 
also includes heat pumps and air conditioning. And for our large 
partners, we construct photovoltaic farms and acquire land for 
their implementation.

m-rol 1 Sp. z o.o.
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 company operates on the market producing machinery 
and equipment for agriculture since 1974, and since 2018 also 
machinery and equipment for recycling. Through 45 years of op-
erating the company increased and mo dernized its offer.
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mrS eleCtroniC Sp. zo.o.
adres biura: 
Józefa ignacego kraszewskiego 36/128
kraków
tel. +48 793 770 025
e-mail:sergii.pivnov@mrs-electronic.com
https://www.mrs-electronic.com/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.
php?id=100063492975547
linkedin: https://de.linkedin.com/company/mrs-
electronic-group

Od ponad 20 lat niemiecka firma MRS Electronic opracowuje 
i produkuje innowacyjną elektronikę oraz niestandardowe roz-
wiązania sprzętowe i programowe dla przemysłu motoryzacyj-
nego. Wykorzystując technologię CAN, LIN i ISOBUS, portfolio 
dla rynku rolniczego składa się z kompaktowych i inteligentnych 
sterowników, bramek, elastycznie programowalnych przekaźni-
ków, łączności i rozwiązań HMI.

For more than 20 years, the german company MRS Electronic 
has been developing and manufacturing innovative electronics 
as well as customized hardware and software solutions for the 
vehicle industry. Using CAN, LIN and ISOBUS technology, the 
portfolio for the agricultural market consists of compact and intel-
ligent controllers, gateways, flexibly programmable relays, con-
nectivity, and HMI solutions.

mtm dariusz Seferyński
ul. księcia Józefa Poniatowskiego 11
05-230 kobyłka
www.firmamtm.pl 

Firma MTM to lider w zakresie ogrzewania, klimatyzacji i wenty-
lacji. Do głównych działalności firmy należy produkcja urządzeń 
grzewczych multiolejowych, ale także projektowanie, montaż 
i serwis. Nasze produkty są dystrybuowane na całym świecie 
(w Europie, Azji i Australii). Z firmą współpracują specjaliści 
z zakresu ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, ale także obsługi 
klienta hurtowego i detalicznego.

MTM is a leader in the range of heating, air conditioning and 
ventilation. The main activities of the company include the pro-
duction of multi-oil heating devices, design, assembly and ser-

vice. Our products are distributed all over the world (in Europe, 
Asia and Australia). The company cooperates with specialists 
of heating, air conditioning and ventilation, as well as wholesale 
and retail customer service.

mtz PolSka Sp. z o.o.
ul. leśna 3
07-200 Wyszków
tel.: 885 764 007
e-mail: p.cimoszko@mtzpolska.pl
www.mtzpolska.pl
Fb: https://www.facebook.com/mtzbelaruspolska/

MTZ POLSKA Sp. z o.o. – wyłączny importer ciągników rol-
niczych marki Belarus dostępnych w przedziale mocy od 
36–212 KM. W ofercie firmy znajdują się także inne maszyny 
rolnicze takie jak: przyczepy transportowe, rozrzutniki, rozsiewa-
cze nawozów płynnych, kosiarki, pługi – produkty białoruskiego 
Producenta Bobrujsk Agromasz oraz maszyny do uprawy i sie-
wu polskiego Producenta AGRO-MASZ. W sprzedaży posiada-
my również oryginalne części i podzespoły do ciągników MTZ 
BELARUS.  

MTZ POLSKA Sp. z o.o. – exclusive importer of agricultural trac-
tors brand Belarus available in the power range from 36–212 
(h.p.) The company also offers other agricultural machines such 
as: transport trailers, spreaders, liquid fertilizer spreaders, mow-
ers, ploughs – products of the Belarusian producer Bobruiska-
gromasz and machines for cultivation and sowing of the Polish 
producer AGRO-MASZ. We also sell original parts and compo-
nents for tractors MTZ Belarus.

mueller - elektronik GmbH
Franz kleine strasse 18
33154 Salzkotten
+49 525 89 83 40
e-mail: info@mueller-elektronik.de
www.mueller-elektronik.de 

MUELLER ELEKTRONIK – niemiecki producent elektroniki 
sterującej do maszyn rolniczych (terminale ISOBUS, nawigacje 
polowe, komputery sterujące maszynami rolniczymi).

MUELLER ELEKTRONIK – German manufacturer of control 
electronics for agricultural machines (ISOBUS terminals, field 
navigation, farm machinery control computers).
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multimotorS
ul. Holenderska 3
05-152 Czosnów k. Warszawy
tel. +48 22 785 10 10
tel. +48 600 961 607
e-mail: abialozor@multimotors.pl
www.multimotors.pl
www.corvusutv.pl
www.aixam.pl

Firma MULTIMOTORS jest generalnym importerem:
• wielozadaniowych pojazdów terenowych TERRAIN o pod-

wyższonej mobilności hiszpańskiego producenta firmy CO-
RVUS. Są to jedyne tego typu pojazdu produkowane całko-
wicie w Europie.

• czterokołowych pojazdów AIXAM największego renomo-
wanego francuskiego producenta AIXAM MEGA. Naszymi 
samochodami mogą poruszać się osoby z prawem jazdy ka-
tegorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

MULTIMOTORS company is an official importer on the Polish 
market:
• The TERRAIN multi-purpose off-road vehicles with increased 

mobility of the Spanish manufacturer CORVUS. They are the 
only vehicles of this type that are completely manufactured 
in Europe.

• The AIXAM four-wheel vehicles of the largest renowned 
French manufacturer AIXAM MEGA. Our cars can be used by 
people with a driving license of the following categories: AM, 
A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

multiteCH radosław Górski 
Szadek 36, 62-834 Ceków kolonia 
tel. 604 170 660
e-mail: kontakt@tuzy.eu 
www.tuzy.eu

mÜtHinG GmbH & Co. kG.
am Silberg 23, 59494 Soest/Germany
tel +49 2921 9651-0
Fax +49 2921 73080
e-mail: soest@muething.com

Firma Müthing to niemiecki producent profesjonalnych kosiarek 
bijakowych. Istniejąca od 1898 roku firma rodzinna z Westfa-
lii od wielu lat specjalizuje się w ich produkcji. Obecnie paleta 
kosiarek marki Müthing obejmuje 32 typy tych urządzeń prze-
znaczonych do pojazdów o mocy 12–400 KM. Kosiarki bijakowe 
Müthing znane są z bardzo dobrej jakości materiałów i wykona-
nia. Zapraszamy na nasze stoisko!

Müthing Company is a German manufacturer of professional flail 
mowers. This family company from Westphalia has specialized 
in this field since 1898 and it offers 32 types of tools for working 
machines with power from 12 to 400 HP. Müthing flail mowers 
are particularly well known for their good quality. You are wel-
come on our stand! 

mX Polska Sp. z o.o.
ul. królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań
tel. 603 337 705
tmacioszek@m-x.eu
https://www.m-x.eu/
https://www.facebook.com/mXmailleux/

MX, marka grupy M-extend. MX to kompletna gama urządzeń 
zaprojektowanych w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb w za-
kresie przeładunku i ułatwienia pracy rolnikom: ładowacze czo-
łowe, przednie podnośniki, narzędzia (łyżki, chwytaki, wycinaki, 
krokodyle), systemy sterowania, obciążniki... Nasi klienci uznają 
doświadczenie MX w konstrukcjach do ponad 10 000 modeli 
ciągników w 40 markach, od 15 do 400 KM!

MX, a brand of the M-extend Group. MX is a complete range 
of equipment designed to answer all handling requirement and 
to make handling work easier for farmers: front loaders, imple-
ments (handling, distribution, fodder), control systems, weights, 
front linkages... Our customers recognize MX’s expertise in 
equipping more than 10,000 tractor models in 40 brands, from 
15 to 400 horsepower!

naGlak - P.P.u.H. Feliks naglak 
ul. borecka 33a
63-720 koźmin Wlkp.
tel./fax: +48 62 721 68 64
e-mail: naglak@naglak.pl
www.naglak.pl

Produkujemy kabiny do ciągników rolniczych oraz kabiny do 
kombajnów zbożowych różnych typów: BIZON Z-056, Z-058, 
JOHN DEERE, CLASS itp. Wykonujemy także dachy pasujące 
do ciągników Ursus C-385, 912, 1024 oraz kabiny i dachy do 
wszelkich innych ciągników i kombajnów.

We produce cabins for tractors and cabins for varius types of 
harvesters, for example: BIZON Z-056, Z-058, JOHN DEERE, 
CLASS etc. We also produce roofs for tractor’s cabins matching 
to Ursus C-385, 912, 1024 and cabins roofs for other tractors 
and harvesters.

naHteC Sp. z o.o. 
ul. św. Filipia 23/3 
31-150 kraków 
tel. 664 843 535
e-mail: klaudiusz.nowotny@nahtec.at 
www.nahtec.at/pl
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namySlo 
aGriCultural maCHinery manuFaCturer 
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!

naSiona WronkoWSki 
ul. budzów 53 
57-215 Srebrna Góra 
tel. 505 006 299
e-mail: biuro@nasiona-wronkowski.pl
www.nasionawronkowski.pl
facebook: @nasionawronkowski

„Wronkowski” to przykład firmy, łączącej tradycje i praktyczną 
wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarstw rolnych z in-
nowacyjną technologią. Produkty sygnowane znakiem Wron-
kowski wytwarzane są według rygorystycznych standardów, 
dzięki czemu spełniają oczekiwania najbardziej wymagających 
klientów.”

  

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 na-
wadniających oraz systemów do zagospodarowania gnojowicy, 
zapewniając przy tym fachowe doradztwo oraz projekty tech-
niczne. W swojej ofercie handlowej posiadamy również siewniki, 
sadzarki, glebogryzarki oraz pielniki międzyrzędowe. Obsługuje-
my 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
(CnH industrial Polska)
09-407 Płock
ul. otolińska 25
tel.:0 800 64 111 111
e-mail: marketing@newholland.com
Strona www: www.newholland.pl

New Holland oferuje kompletną ofertę maszyn dla każdego 
gospodarstwa: ciągniki, kombajny zbożowe, sieczkarnie samo-
bieżne, prasy, ładowarki teleskopowe oraz pełną ofertę maszyn 
zielonkowch: kosiarki, zgrabiarki, przetrząsacze jak również 
maszyny do uprawy gleby: kultywatory, brony rotacyjne, płu-
gi. Marka New Holland to również lekkie maszyny budowalne. 
Sprzedaż i serwis posprzedażowy prowadzone są przez autory-
zowaną sieć dealerską na terenie całej Polski. New Holland to 
gwarancja niezawodności i najwyższej wydajności. New Holland 
to także niekwestionowany lider rynku sprzedaży nowych ciągni-
ków rolniczych w Polsce, już od 13 lat.

New Holland offers a complete range of machines for each farm: 
tractors, combine harvesters, self-propelled forage harvesters, 
balers, telescopic loaders and a full range and soil and grass 
machinery The New Holland brand also includes light construc-
tion equipment. Sales and after-sales service are carried out by 
an authorized dealer network throughout Poland. New Holland is 
a guarantee of reliability and the highest efficiency. New Holland 
is also the undisputed market leader in the sale of new agricul-
tural tractors in Poland for 13 years.

nl netHerlandS PaVilion
Contact person: Freerk Faber
address: industrieplein 1
7553 ll Hengelo the netherlands
Phone: +3174 291 56 04
email address: info@wtctwente.eu
Website: www.wtctwente.com
 
World Trade Center Twente w Hengelo jest częścią World Trade 
Center Association (WTCA - Światowe Stowarzyszenie Centrów 
Handlu z siedzibą w Nowym Jorku) składającego się z ponad 
330 placówek w prawie 100 różnych krajach. Celem WTC 
Twente jest promowanie międzynarodowego handlu w regionie 
Twente i we wschodniej Holandii. Wspieramy lokalne firmy w na-
wiązywaniu międzynarodowych kontaktów, zdobywaniu pozycji 
poza granicami kraju oraz poszerzaniu zakresu ich biznesowej 
działalności. Pomagamy również firmom z zagranicy znaleźć 
kontakt do odpowiednich firm w naszym regionie, dopasowu-
jąc światową podaż i popyt do regionalnego zapotrzebowania. 

W tym celu organizujemy również misje handlowe, a także ofe-
rujemy szeroki zakres usług handlowych ułatwiających nawiąza-
nie lub kontynuację współpracy.
The World Trade Center Twente in Hengelo is part of the World 
Trade Centers Association (WTCA) consisting of more than 330 
establishments in almost 100 different countries. The objective 
of the WTCA is promoting international trade in the Twente re-
gion and the East Netherlands. We support local companies in 
initiating international contacts, getting international exposure 
and expand their international business network. We also help 
companies from abroad to find a right match with businesses in 
our region, matching of worldwide supply and demand with re-
gional supply and demand by organising inbound and outbound 
trade missions as well as offering a wide range of trade services.

nordkalk Sp. z o.o. 
pl. na Groblach 21 
31-101 kraków 
Polska płd.-wsch.: mateusz Pirogowicz tel.: 695 320 270 
Polska płn.-wsch.: roman rutkowski tel.: 609 444 807 
Polska płd.-zach.: Piotr Podolak tel.: 607 278 879 
Polska płn.-zach.: Piotr makiej tel.: 695 605 505

Nordkalk – znany producent szerokiej gamy nawozów wapien-
nych i kred pastewnych. Dzięki głębokiej wiedzy eksperckiej 
i wieloletniemu doświadczeniu oferuje profesjonalne rozwią-
zania produktowe, pozwalające osiągać wysoką skuteczność 
utrzymywania optymalnego odczynu gleby. Popularnością na 
rynku rolniczym cieszą się m.in.: wapno węglanowe: Standard 
Cal, Fast Cal, wapno węglanowo magnezowe: MagMix Cal, Ma-
gnesium. Najnowszą propozycją Nordkalku dla branży rolniczej 
jest innowacyjna i wysokiej jakości rodzina wapna granulowa-
nego Nordkalk AtriGran, AtriGran Mg, AtriGran Humic. To efekt 
współpracy praktyków, inżynierów i naukowców dbających nie 
tylko o efektywność produkcji, ale także o środowisko. Więcej 
informacji o naszym produkcie znajdziesz na stronie www.
nordkalk.pl oraz facebook: https://www.facebook.com/nordkal-
krolnictwo

Nordkalk - well-known manufacturer of a wide range of lime 
fertilizers and fodder. Thanks to expertise and many years of 
experience, it offers professional product solutions to achieve 
high efficiency in maintaining optimum soil pH. The most popular 
products on the agricultural market are: carbonate lime: Stand-
ard Cal, Fast Cal, carbonate magnesium lime: MagMix Cal, 
Magnesium. Nordkalk’s latest offering to the agricultural industry 
is the innovative and high-quality family of granulated fertilizers: 
Nordkalk AtriGran, AtriGran Mg, AtriGran Humic. It is the result 
of cooperation between farmers, engineers and scientists who 
care not only about production efficiency, but also about the 
environment. For more information about our product, please 
visit www.nordkalk.pl and facebook https://www.facebook.com/
nordkalkrolnictwo
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normFeSt PolSka Sp. z o.o., 
Wichrowa 4/10
60-449 Poznań, 
tel. +48 61 843 91 40,
fax: +48 61 8 439 142,
email: info@normfest.pl,
adres strony: normfest.pl,
profil fb: https://pl-pl.facebook.com/normfestpolska/

Normfest Polska to idealny i sprawdzony dostawca dla Twojego 
warsztatu. Oferujemy produkty z zakresu chemii technicznej, 
narzędzia, elektrykę, normalia, materiały blacharsko-lakienicze, 
wyposażenie BHP, profesjonale środki do klimatyzacji, kosme-
tykę detailingową i wiele innych potrzebnych produktów. Wypo-
sażamy każdy warsztat od A do Z.

Normfest Polska is the perfect verified supplier for Your work-
shop. We offer products from the fields of technical chemistry, 
tools, electrics, standardized parts, sheet metal and varnish 
materials, health and safety equipment, professional air condi-
tioning products, detailing cosmetics and many other necessary 
products. We equip every workshop from A to Z.

nt JoP zabudowy specjalistyczne samochodów
natalia retecka-Jop
ul. Poznańska 60, 62-200 Gniezno
tel. 510 200 063 
nt-jop.pl
https://www.facebook.com/ntJoP.zabudowy.
samochodow

Firma NT JOP specjalizuje się w doposażeniu i adaptacji po-
jazdów samochodowych w pełnej gamie. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu zdobytemu poprzez współpracę dla firm zajmu-
jących się sprzedażą samochodów użytkowych problem dosto-
sowania pojazdów do potrzeb nabywcy znamy od przysłowiowej 
podszewki. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej wie-
dzy przy zakupie swojego pojazdu użytkowego. 

The NT JOP company specializes in retrofitting and adaptation 
in the entire range of motor vehicles. Thanks to many years of 
experience gained through cooperation with companies deal-
ing in the sale of commercial vehicles, we know the problem of 
adapting vehicles to the needs of the buyer from the insight. We 
invite you to use our knowledge when purchasing a commercial 
vehicle.

nummi Pro 
ul. nowe Sady 25 
94-102 Łódź 
tel. 609 062 455
e-mail: biuro@nummi.pl
www.nummi.pl

NUMMI-PRO oferuje najwyższej światowej klasy siłowniki 
hydrauliczne marki NUMMI. Stawiamy na wysoką jakość, 
bezpieczeństwo i terminowość dostaw naszych produktów. 
Nasza siedziba mieści się w Łodzi na ulicy Nowe Sady 25. 
Cechą charakterystyczną siłowników tej marki jest pełne 
chromowanie wszystkich stopni siłownika, co uodparnia go 
na korozję. Ponadto oferujemy kompletne elementy instalacji 
hydrauliki siłowej takie jak: zawory, zbiorniki, filtry, ogranicz-
niki oraz kompletne belki wywrotu i elektronikę sterująco-
-monitorującą proces wywrotu. Klientami Nummi są wiodący 
europejscy producenci nadwozi oraz oryginalnych części, 
zajmujący się produkcją sprzętu do przeładunku towarów, 
maszyn leśnych oraz górniczych, jak również dźwigów kon-
tenerowych.

omya 
al. armii ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. 225258900
info.pl@omya.com

Kredowe, dolomitowe i wapniowe nawozy odkwaszające granu-
lowane i sypkie /nasze marki: Omya Calciprill, Omya Magprill, 
Granucal, Omya Agrodol, Omya Agrocarb/. Produkty do dolist-
nego zasilania roślin wapniem- OmyaPro Calcium Regulatory 
pH żwacza - OmyaFeed CMgO. Mocznik paszowy. Produkty 
kredowe do legowisk. Stabilizatory gnojowicy. Grys ozdobny 
Omyadol o frakcjach: 8-16, 16-32, 32-64

Chalk, dolomite and calcium deacidification granular and loose 
fertilizers /our brands: Omya Calciprill, Omya Magprill, Granu-
cal, Omya Agrodol, Omya Agrocarb/. Products for foliar nutrition 
of plants with calcium - OmyaPro Calcium. Rumen pH regula-
tors - OmyaFeed CMgO. Feed urea. Chalk products for beds. 
Slurry stabilizers. Omyadol decorative grit with fractions: 8-16, 
16-32, 32-64
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oPall-aGri, s.r.o.
Hertice 7, 747 55 dolní Životice
Czech republic
e-mail: info@opall-agri.cz
www.opall-agri.cz

JeSTeŚmy oPaLL-agrI. Jesteśmy firmą z tradycjami od 
1995 roku, która jest obecnie jedną z pośród trzech najwięk-
szych ma rynku krajowym i znajduje sie wśród 50 największych 
producentów na świecie w technice obróbki gleby. OPALL-AGRI 
jest silnym i stabilnym partnerem, który dostarcza swoje wyroby 
do ponad 25 krajów świata. Pod naszym hasłem MORE THAN 
FARM MACHINERY skrywają się 4 filary działania, na których 
marka OPALL-AGRI się opiera. 4 filary firmy: • Własna produk-
cja • Tradycja • Praca ludzka • Środowisko naturalne.

we are oPaLL-agrI. We are a company with a tradition since 
1995. OPALL-AGRI is a strong and reliable business partner 
who supplies tillage machines to more than 25 countries aro-
und the world. MORE THAN FARM MACHINERY are 4 pillars of 
society, on which we further build OPALL-AGRI brand. 4 Pillars 
of society: • Own production • Tradition • Human work • Envi-
ronmental impact.

oreHoVSelmaSH llC
Privokzalna str. 2G
70500 orihiv
ukraine 
+380 (50) 442 24 34 
e-mail: agukovich@gmail.com
www.orehovselmash.com

orGaniCalC SP z o.o.
Gdynia
Czerwona 21 
biuro:
olsztyn
ul. towarowa 9f pok. 36
tel. 7 800 800 3
www.organicalc.pl, 
www.kredaweglowa.pl
Facebook.com/organicalc
e-mail: zamowienia@organicalc.pl

• Specjaliści od biologizacji gleby.
• Producent: Kreda Węglowa Eko z humusem (Leonardyt).
• Wyłączny dystrybutor: Organicalc – wodorotlenek wapnia 

z organiką.
Z nami każde gospodarstwo zarabia więcej na uprawach rol-
nych, warzywniczych i sadowniczych. Zapraszamy!

oSi Poland FoodWorkS Sp. z o.o. 
Chróścina 3a 
56-200 Chróścina  
tel. 65 619 43 50
mail: kontraktacja@foodworks.pl
www.foodworks.pl

OSI POLAND FOODWORKS to zakład produkcyjny mieszczą-
cy się w Chróścinie na pograniczu województw Dolnośląskiego 
oraz Wielkopolskiego, sprofilowany pod ubój bydła rzeźnego i 
rozbiór mięsa wołowego, który prowadzi skup bydła na terenie 
całego kraju w oparciu o pięć baz skupowych. Jako niezastąpio-
ny partner i dostawca doskonale wpisujemy się w oczekiwania 
hodowców. Firma oferuje wysokie standardy obsługi oraz uczci-
we rozliczenia. Kontakt Dział Skupu 65 619 43 50.

OSI POLAND FOODWORKS is a production plant located in 
Chróścina on the border of 2 provinces, Dolnośląskiego and 
Wielkpoloskiego, profiled for slaughtering cattle for slaughter 
and cutting beef, which purchases cattle throughout the country 
based on five purchasing bases. As an indispensable partner 
and supplier, we perfectly meet breeders’ expectations. The 
company offers high standards of service and fair settlements. 
Contact Buying Department 65 619 43 50.

ośrodek HodoWli zarodkoWeJ „GaJeWo” 
Sp. z o.o. 
kałdowo 2 
82-200 malbork 
tel. 55 272 20 17
55 272 20 20
e-mail: sekretariat@ohzgajewo.pl
www.ohzgajewo.pl

Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo Sp. z o.o. położona jest 
na Żuławach (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Malbork). 
W skład OHZ wchodzi gosp. rolne w Tragaminie i siedziba 
w Kałdowie. OHZ prowadzi 3 działy produkcji: roślinna, chów 
i hodowla bydła zarodowego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyj-
skiej oraz biogazownia rolnicza. Oferta handlowa: sprzedaż 
buhajów, płodów, skup substratów do biogazowni.
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ośrodek HodoWli zarodkoWeJ lubiana 
Sp. z o.o. 
lubiana 8 
73-260 Pełczyce 
tel. 95/ 768 57 25, 95/ 768 57 81
e-mail: sekretariat@ohzlubiana.eu 
www.ohzlubiana.pl

Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. gospodaruje na 
obszarze 3267 ha użytków rolnych w południowej części woj. 
zachodniopomorskiego. Głównym kierunkiem działalności jest 
hodowla bydła mlecznego i owiec rasy merynos polski. Każdego 
roku bierze udział w krajowych i regionalnych wystawach zwie-
rząt hodowlanych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. 
Oferuje najwyższej jakości materiał zarodowy: buhaje hodowla-
ne i jałówki cielne rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, maciorki 
i tryczki hodowlane rasy merynos polski. Spółka prowadzi upra-
wę zbóż, buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku. 

Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. manages the 
area of 3267 ha of arable land in the southern part of the West 
Pomeranian Voivodeship. The main area of activity is the breed-
ing of dairy cattle and Polish Merino sheep. Every year it takes 
part in national and regional livestock exhibitions, winning nu-
merous awards and distinctions. It offers the highest quality 
breeding material: Polish Holstein-Friesian breeding bulls and 
heifers, Polish Merino breeding ewes and rams. The company 
grows grains, sugar beet, maize and rape.

ośrodek HodoWli zarodkoWeJ oSiĘCiny 
Sp. z o.o. 
ul. Włocławska 2 
88-220 osięciny 
tel. 54/ 265 00 38 
e-mail: ohzosieciny@gmail.com
www.ohzosieciny.com.pl

Oferta handlowa Spółki: 
• w zakresie produkcji zwierzęcej • jałówki cielne • krowy pier-

wiastki • buhajki hodowlane.
• w zakresie produkcji roślinnej: • pszenica • rzepak • ziarno 

kukurydzy • buraki cukrowe • jabłka.

ośrodek HodoWli zarodkoWeJ W oSieku 
Sp. z o.o. 
ul. zamkowa 3, 32-608 osiek 
tel. 33/ 84 58 345 
e-mail: biuro@ohzosiek.pl
www.ohzosiek.pl

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o. prowadzi 
hodowlę bydła mlecznego (rasy Polska Holsztyńsko Fryzyjska 
odmiany czarno i czerwono białej), produkcję roślinna (zboża, 
rzepak) i rybacką (Karp osiecki wpisany na Listę produktów tra-
dycyjnych MRiRW, amur, karaś, lin, sum, szczupak, tołpyga). 
W naszej ofercie bydła mamy: buhajki hodowlane, jałówki cielne, 
krowy opasy, młode byczki opasowe. 100% udziałów w spółce 
posiada Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Özdoken tarim makinalari San. Ve tic. a.S.  
organize Sanayi bolgesi Guvencli 1
42300 Selcuklu/konya, turcja 
+ 90 332 251 67 20 
e-mail: info@ozdoken.com.tr
www.ozdoken.com.tr

P. krÜCken orGaniC GmbH
Glücksteinallee 41, d-68163 mannheim
tel.:+49(0) 621-4321-720
handel@kruecken.de
www.kruecken.de
Krücken Organic GmbH Dystrybutor ekologicznych surowców 
rolnych. Firma P. Krücken Organic GmbH to lokalnie i międzyna-
rodowo działające przedsiębiorstwo, specjalizujące się nie tylko 
handlem zbożami ale również transportem surowców rolnych, 
certyfikowanych według różnych standardów ekologicznych. Su-
miennie opracowujemy kompletny przebieg transportu i kontroli 
jakości, od momentu odbioru towaru u producenta rolnego do 
docelowej dostawy w ekologicznych przedsiębiorstwach prze-
mysłowych na terenie prawie całej Europy.

Organic Products Trading Company. Our company is a locally and 
internationally operating trading house, specialized in trade, logis-
tics, and the transport of raw materials that are certified according 
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.
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P.H.u. artWet  eXPort-imPort renata Flanc
Przyborki, ul.Grójecka 50, 62-300 Września
tel, 437 90 88, fax 0048 61 437 72 84
tel. kom. 502 543590
e-mail: artwet@artwet.pl 
www.artwet.pl – sklep internetowy

Posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę artykułów do pro-
dukcji zwierzęcej: trzoda chlewna - kredki do znakowania, farba 
w sprayu do znakowania, tatuownice, kolczykidla wszystkich 
grup wiekowych, sprzęt do kastracji, sprzęt do inseminacji, po-
skramiacze, poidła, sprzęt porodowy, bydło - sprzęt do korekcji 
racic, koła przeciw samozdajaniu ,kleszcze nosowe, rękawice 
ochronne, bandaże na wymiona, drób - sprzęt iniekcyjny, de-
zynfekcyjny.

We possess in our offer the wide scale of articles to animal 
production: swine- crayon to marking, paint in spray to marking, 
tatooing, ear-rings the for all groups of animals, equipment to 
castration, equipment to artificial insemination, tamers, of water-
ing trough, puerperal equipment, cattle - equipment to correction 
of hooves, wheel against drink milk, nasal ticks, the protective  
gloves, bandages on udders,crumble equipment injection.

P.H.u. Ha-dWa-o Paweł Filipiak
os. Porzeczkowe 3, Piekary k/Gniezna
62-200 Gniezno
tel. 507 128 939, 731 255 500
biuro@ha-dwa-o.pl

Ha-Dwa-O, lubi wodę. Lubi ją zbierać i magazynować, pompo-
wać i rozprowadzać, rozpylać i kroplić. Od rana do wieczora, 
od 6 do 18, myślimy, rozmawiamy, piszemy tylko o wodzie i jej 
dystrybucji. Importujemy z Włoch, Francji, Izraela i Hiszpanii 
produkty najwyższej jakości znanych i cenionych światowych 
marek: Rivulis, Arkal, Amiad, Naan, NPI, Sab, Raesa, Bermad 
i wiele innych.

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: rozdrabniacze, 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
• forwarding silos 38 and 62 t
• feed silos from 3-31 t
• devices for ventilation 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

P.P.H. koStrzeWa sp.j.
ul. Przemysłowa 11
11-500 Giżycko
tel. +48 87 429 56 00
www.kostrzewa.com.pl

KOSTRZEWA Sp.j. jest wiodącym, krajowym producentem sys-
temów grzewczych. Nasze produkty trafiają do blisko połowy 
europejskich krajów. Oferujemy:
• pompy ciepła powietrze/woda
• kotły elektryczne
• kotły automatyczne na pellet (klas: A1,A2,B), owies. Zakres 

mocy : 8 – 300 kW 
• palniki na pellet (klas: A1,A2,B), owies . Zakres mocy: 12-330 

kW

KOSTRZEWA sp.j. is one of the leading domestic manufacturers 
of heating systems.We deliver our products to almost half of Eu-
ropean states. We offer:
• air-to-water heat pumps
• electric boilers
• automatic pellet boilers (classes: A1, A2, B). Power range: 

8 - 300 kW
• pellet burners (classes: A1, A2, B). Power range: 12-330 kW
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P.P.H.u. aGro-FaCtory ii s.c.
Piwki 1/2 
99-300 kutno 
tel. 24/ 254 00 00
e-mail: agrofactory2@wp.pl

Agro-Factory II to polski producent maszyn rolniczych, który 
stawia na nowoczesne technologie i ciągły rozwój,co zaowo-
cowało rozległą siecią dystrybucji w kraju i zagranicą. Firma 
Agro-Factory specjalizje się w produkcji maszyn uprawowych 
takich jak: Agregaty do upraw przedsiewnych, Agregaty Polo-
we, Agregaty Siewne, Agregaty i Brony talerzowe, Kultywatory 
Ścierniskowe, Agregaty Podorywkowe, Grubery, Głębosze, 
Pługi Dłutowe, Wały Cambridge , Wały Łąkowo – Polowe, 
Brony Łąkowo-Polowe, Brony Spulchniacz-Chwastownik, Mie-
szalniki Ciągnikowe, Maszyny Zielonkowe Zgrabiarki i Prze-
trząsarki, Pługi Śnieżne.

Agro-Factory II is a Polish manufacturer of agricultural machin-
ery that focuses on modern technology and continuous develop-
ment which has resulted in an extensive distribution network at 
home and abroad. Agro-Factory specialises in the production of 
the following machines: pre-sowing cultivator, field cultivators, 
tilling and sowing cultivators, disc cultivators, disc harrows, stub-
ble cultivators, subsoilers, chisel ploughs, Cambridge rollers, 
meadow rollers, scarifier and weeder harrows, concrete mixers, 
grass machines: grass harrows, carousel rakes, tedders, snow 
ploughs.

P.P.H.u. „WodziŃSki”
Pilica 3a
05-660 Warka 
tel. 600 227 864
e-mail: pphu-wodzinski@wp.pl
www.wodzinski.pl

P.P.H.u. JaSteCH 
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.

P.W. aGrounima - C. Sztuder
transportowa 21
63-700 krotoszyn
tel. stacj.: 62 725 77 88
tel. kom.: 602 102 942
mail: agrounima@agrounima.pl
strona: www.agrounima.pl

treść wpisu do katalogu:
P.W. Agrounima (rok zał. 1992), zajmuje się produkcją usuwa-
czy obornika dla budynków inwetnarskich. W naszej ofercie: 
linowe usuwacze obornika typ H623 dla obór uwięziowych, au-
tomatyczne usuwacze obornika dla obór wolnostanowiskowych,  
przenośne osuszacze ziarna zbóż M871. Zapewniamy doradz-
two techniczne, montaż i uruchomienie urządzeń w nowych lub 
istniejących budynkach, na terenie całego kraju.

PanelteCH Sp. z o.o.
ul. michałkowicka 24 
Chorzów 41-508
e: info@paneltech.pl
t: 32 245-91-41 
www.paneltech.pl

Firma Paneltech Sp. z o.o. jest producentem, działającym na 
polskim rynku od 1989 roku. Zdobyte doświadczenie oraz inwe-
stycje w nowoczesne linie technologiczne pozwoliło nam wyspe-
cjalizować się w produkcji wysokiej jakości materiałów budowla-
nych. Dlatego dziś jesteśmy jednym z czołowych producentów 
płyt warstwowych i styropianu w Polsce. 

Paneltech Ltd has been on the market since 1989. The acquired 
experience and investments in modern process lines enabled 
the company to specialize in the production of high quality con-
struction materials. This is why, today, we are proud to say that 
we are one of the leaders on the Polish market of sandwich pan-
els and expanded polystyrene.
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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.

Pedrotti PolSka Sp. z o.o.
Stolec 1a
57-200 ząbkowice śląskie
tel. 74/817 36 03
e-mail: biuro.stolec@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.

Pekao leaSinG Sp. z o.o. 
ul. armii krajowej ludowej 26 
00-609 Warszawa 
tel. 724 447 405
e-mail: marcin.nogal@pekaoleasing.com.pl
www.pekaoleasing.com.pl

PEKAO LEASING to finansowanie ruchomości i nieruchomości. 
Posiadamy pełną paletę usług finansowych, świadcząc leasing 
i pożyczkę leasingową. Finansujemy potrzeby klientów z sektora 
Mikro, MŚP oraz  korporacje i instytucje. Nasza oferta uwzględ-
nia finansowanie rolników i firm działających w branży rolniczej. 
Finansujemy wszystkie rodzaje maszyn rolniczych, zarówno 
nowe jak i używane. Oferujemy finansowanie w ramach PROW 
– do 100% brutto wartości inwestycji. 

PEKAO LEASING is the financing of all types of movables and 
real properties. We provide leasing and loan. We offer services 
for the MICRO sector, SMEs as well as corporate and institutio-
nal clients. Our offer includes the financing of farmers and com-
panies operating in the agricultural industry. We finance all types 
of agricultural machinery, both new and used. We offer financing 
under the Rural Area Development Programme (RADP) - up to 
100% of the gross investment value.

Pellon Sp. z o.o.
ul. mickiewicza 45
96-300 Żyrardów
tel. 46/855 02 44
e-mail: pellon@pellon.pl
www.pellon.pl

Pellon Sp. z o.o. – bezpośredni przedstawiciel fińskiej firmy 
Pellon Group Oy, wyspecjalizowanej w wyposażaniu budynków 
inwentarskich- nowoczesne rozwiązania systemów żywienia, 
żywienie na mokro, roboty do zadawania paszy, wentylacja, 
zgarniacze obornika, podnoszące opłacalność chowu bydła 
mlecznego oraz trzody chlewnej.

Pellon Sp. z o.o. – direct representative of finish company Pellon 
Group Oy, specialized in fitting of barn, modern solution of feed-
ing system, liquide feeding, feeding robots, ventilation, manure 
removal, increasing profitability of cattle milk breeding and pig 
production.

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 52m3 oraz koszy 
przeładunkowych Trans Express. Firma produkująca maszyny 
od 1988 roku z najlepszych jakościowo komponentów, dbając o 
szczegóły oraz jakość dopracowania swoich produktów. 
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Peter krŐGer GmbH
bloge 4  
de-49429 Visbek - rechterfeld 
niemcy / Germany 
tel.: +49 444 596 360
e-mail: info@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.

PetroJet Sp. z o.o.
ul. kieszek 52 
26-670 Pionki 
tel. 48/ 322 12 99
e-mail: biuro@petrojet.pl
www.petrojet.pl

Petrojet Sp. z o.o. to firma zbudowana w oparciu o kilkunasto-
letnie doświadczenie. Zajmujemy się hurtową sprzedażą paliw 
takich jak: olej napędowy, olej grzewczy Ekoterm, benzyny Pb95 
i Pb98. Jesteśmy Certyfikowanym Autoryzowanym Dystrybuto-
rem NOXy® AdBlue®. Współpracujemy ze spółkami z Grupy 
PKN Orlen S.A., Grupy Lotos S.A., BP Europa S.E oraz Shell 
Polska i Grupa Azoty.

Petrojet Sp. z o.o. is a well established company based on a 
dozen years of experience. Our core business includes whole-
sale of fuels: diesel, Ekoterm heating oil, gasoline Pb95 and 
Pb98. We are also Certified Authorized NOXy ® and AdBlue® 
distributor. Petrojet cooperates with companies from PKN Orlen 
S.A. Capital Group, Lotos S.A. Capital Group, BP Europe SE, 
Shell Polska and Azoty S.A. Capital Group.

PFi Group, inc.
4300 biscayne blvd., Suite 203 
33137 miami Florida, uSa
e-mail: info@pfibearings.com
www.pfibearings.com

PFI Bearings to amerykańska firma o globalnym zasięgu i blisko 
30 letnim doświadczeniu w produkcji najwyższej jakości łożysk. 
Nasze produkty spełniają standardy OEM, a łożyska rolnicze 
PFI są zaprojektowane tak, aby sprostać najtrudniejszym wa-
runkom pracy w segmencie, w którym środowisko odgrywa klu-
czową rolę. Od 2022 roku PFI Bearings weszło w skład grupy 
FERSA, obok marek FERSA, NKE i A&S.

PFI Bearings is an American company with a global reach and 
nearly 30 years of experience in the production of the highest 
quality bearings. Our products meet OEM standards and PFI 
agricultural bearings are designed to withstand the toughest op-
erating conditions in a segment where the environment plays a 
key role. From 2022, PFI Bearings became part of the FERSA 
group, alongside the FERSA, NKE and A&S brands.

PHu aGro-eko Łukasz krzewiński
Czartowo 26, 62-560 Skulsk 
Woj. Wielkopolskie 
e-mail: krzewinski.lukasz@gmail.com

PHU AGRO-EKO – zajmuje sie sprzedaza deszczowni szpulo-
wych marki IRRILAND i IRTEK, pomp oraz czesci do deszczowni. 

PHU AGRO-EKO – it take care of sceling reel sprinklers brands 
IRRILAND and RTEK, pumps and parts 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-
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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. 
dąbrowa, ul. batorowska 9
62-070 dopiewo 
tel. 506 054 394
e-mail: m.dzieciatkowski@pitern.pl
www.pitern.pl

Firma PITERN Sp. z o.o. powstała w 2003 roku i od początku swo-
jej działalności zajmuje się wykorzystaniem energii słonecznej. 
Nasza oferta obejmuje urządzenia, ktore pozwalają na pozyski-
wanie najczystszej formy energii jaką daje nam słońce, przez co 
przyczyniamy się do ograniczania emisji szkodliwych substancji 
do środowiska i jednocześnie redukcji wydatkow na tradycyjne 
nośniki energii. Wychodzimy z założenia, iż urządzenia 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 wątpliwego pochodzenia. 
Korzystając z własnego doświadczenia dobieramy wyroby z kto-
rych jesteśmy dumni i ktore nie zawiodą naszych klientow.

Pko leaSinG S.a. 
al. marszałka śmigłego rydza 20
93-281 Łódź
tel. 22/ 260 36 66, 801 887 887
e-mail: leasing.klient@pkoleasing.pl
www.pkoleasing.pl

PKO Leasing należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskie-
go – największej instytucji finansowej w Polsce i jest liderem 
polskiego rynku leasingu i wynajmu. Firma zapewnia najwyższy 
poziom obsługi dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży i mobilnych 
Doradców. Od powstania w 1999 r. PKO Leasing wspiera swo-
ich klientów - niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowa-
dzonej działalności.

PKO Leasing is a part of the PKO Bank Polski Capital Group, the 
biggest financial institution in Poland and is the leader of the Polish 
leasing and rental market. Thanks to its wide sales network and 

mobile advisors company provides the highest level of service. 
Since its foundation in 1999, PKO Leasing has been supporting its 
customers regardless of size, industry and line of business.

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
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 2022/2023: 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 company. We 
offer wide assortment of vegetables, flowers, herbs in branded 
packages: PlantiCo, Polan, Spójnia.   News for season 2022/23: 
cucumber: Arko F1, Remiz F1, Liberty F1, Starter F1; green 
beans  Helena, beetroot Mars F1, onion Cordia F1, Chinese 
cabbage Elza F1 and Polstar 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 magazynu 
sadowniczego oraz książek  o tematyce ogrodniczej i portali bran-
żowych: „Hasło Ogrodnicze”, „Miesięcznik praktycznego sadow-
nictwa SAD”, „Czereśnia”, „Truskawka, Malina, Jagody” (TMJ), 
„Informator Sadowniczy”, „Warzywa polowa uprawa warzyw i 
ziemniaków jadalnych”, „Szklarnie, Tunele, Osłony”, „Wiadomości 
Rolnicze Polska”, „Szkółkarstwo”, „EFM European Fruitgrowers 
Magazine”, www.warzywa.pl, www.sad24.pl, www.ogrod.info

The publisher of the following magazines: „Hasło Ogrodnicze”, 
„MPS  SAD”,”Czereśnia”,,”Truskawka, Malina,Jagody”, „Warzy-
wa polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych”, „Szklarnie, 
Tunele, Osłony”, „Wiadomości Rolnicze Polska”, „Szkółkar-
stwo”, „Informator Sadowniczy”,  „EFM European Fruitgrowers 
Magazine”, as well as books on gardening.
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Plottnik aGroConSultinG
46-113 Wilków, Jakubowice 36
www.plottnik.pl
Waldemar Plottnik
tel. + 698 818 147
e-mail : waldemar.plottnik@plottnik.de
michał Pawłowski
manager ds. rynku i rozwoju
tel. + 48 664 024 866
e-mail: m.pawlowski@plottnik.pl

Firma Plottnik AgroConsulting zajmuje się od lat transferem do 
Polski nowoczesnych niemieckich technologii dla rolnictwa. Na-
sza główna kompetencja to obróbka zboża od momentu jego 
magazynowania, poprzez konserwację, przerób na paszę i skar-
mianie na fermach trzody i drobiu. Oferujemy sprawdzone, trwa-
łe i tanie w eksploatacji technologie dopasowane indywidualnie 
do potrzeb przedsiębiorcy rolnego.

PmriCz koWalSCy Sp. j.
Produkcja maszyn rolniczych i Części zamiennych
62-300 Września, działkowców 8
tel.  +48 61 4360-566
fax. +48 61 6222-586
www.agro-kowalski.com.pl
kowalski@agro-kowalski.com.pl

Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych KOWALSCY 
Spółka Jawna posiada w swojej ofercie maszyny rolnicze i szeroki 
wybór części zamiennych do maszyn rolniczych. Jesteśmy cenio-
nym w Europie producentem maszyn zielonkowych takich jak: • 
kosiarki rotacyjne bębnowe, dyskowe, bijakowe • przetrząsacze 
karuzelowe • zgrabiarki karuzelowe. Produkujemy również części 
zamienne do maszyn rolniczych produkcji krajowej i zagranicznej. 
Specjalizujemy się w tłoczeniu blach i produkcji  kół zębatych wal-
cowych i stożkowych o zębach prostych i łukowych. Produkujemy 
ponad 200 różnych talerzy i dysków do kosiarek bębnowych i dys-
kowych czołowych producentów światowych.  

Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych KOWAL-
SCY Spółka Jawna has in its offer agricultural machinery and 
a wide selection of spare parts for agricultural machines. Across 
Europe we are considered to be a valued producer of hay and 
forage equipment: • rotary drum mowers, disc mowers, flail mo-
wers • carousel tedders • carousel rakes. We also manufacture 
spare parts for agricultural machinery of domestic and foreign 
production. We specialize in sheet metal stamping and produc-
tion of bevel gears with straight and spiral teeth. We produce 
more than 200 different plates and discs for drum and disc mo-
wers from leading world producers.

PolCalC naWozy WaPnioWe Sp. z o.o.
tel. kom. 880 880 801 
e-mail: polcalc@polcalc.pl  

POLCALC Nawozy Wapniowe to polski producent nawozów 
wapniowych, głównym atutem naszych produktów jest najwyż-
sza skuteczność odkwaszania gleby przy możliwie najniższych 
nakładach. Dzięki dobrej granulacji 100% reaktywności, dosko-
nale się rozpuszcza i jest całkowicie przyswajalny dla gleby 
i roślin. W naszej ofercie posiadamy następujące produkty: PO-
LCALC, SUPERMAG , KUJAWIT i RADKOWIT.

POLCALC Calcium Fertilizers is a Polish manufacturer of cal-
cium fertilizers, the main advantage of our products is the high-
est efficiency of soil deacidification at the lowest possible inputs. 
Our products have 100% reactivity, dissolve perfectly and are 
completely absorbable for soil and plants. We offer the following 
products: POLCALC, SUPERMAG, KUJAWIT and RADKOWIT.

Pol-Grom krzysztof Sala 
dęba-majstry 1, 97-510 ręczno
tel. 510 060 070
e-mail: sprzedaz@pol-grom.pl
www.pol-grom.pl
 
Jesteśmy producentem nowoczesnych maszyn rolniczych. 
Nasza oferta obejmuje brony talerzowe typu lekkiego, brony 
talerzowe z poszerzonym odstępem pomiędzy rzędami talerzy, 
ciężkie brony hydrauliczne o szerokości nawet do 8 m, agregaty 
talerzowe uprawowo-siewne, bezorkowe, podorywkowe, upra-
wowo-siewne z jednym oraz dwoma wałami.

PolmaiS Sp. z o.o. 
narty 34a, 87-840 lubień kujawski
tel. 54/ 233 75 48
tel. kom. 607 801 787, 695 696 312
fax 54/ 284 31 63
e-mail:biuro@polmais.pl
www.polmais.pl 

POLMAIS jest autoryzowanym dystrybutorem kwalifikowane-
go materiału siewnego kukurydzy i rzepaku światowego lidera 
rynku niemieckiej hodowli KWS. Naszym celem jest fachowe 
i kompleksowe doradztwo w przedmiocie uprawy i agrotechniki 
roślin kukurydzy, rzepaku i zbóż. Dodatkowo dzięki wieloletniej 
dystrybucji środków ochrony roślin firmy FMC oraz nawozów do-
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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 produ-
cer ADOB allows us to accompany farmers at every stage of 
production.

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 rep-
resenting their interests in Poland and abroad. The Union popu-
larizes 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 agrotechnical consult-
ing. Since 1993, he has been publishing the journal „Kukurydza”.

PolSkie StoWarzySzenie FotoWoltaiki
00-120 Warszawa
złota 59 lok. 632
e-mail: biuro@stowarzyszeniepv.pl
www.stowarzyszeniepv.pl 

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) jest organizacją 
branżową, której misją jest wspieranie rozwoju wielkoskalowej 
energetyki słonecznej w naszym kraju jako czystego źródła 
energii. Stowarzyszenie działa na rzecz zwiększenia politycznej 

i społecznej świadomości w zakresie fotowoltaiki, a także wspie-
ra tworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego dla tego 
dynamicznie rozwijającego się w Polsce sektora.

The Polish Photovoltaic Association is a non-governmental organ-
ization aiming to support the development of large-scale solar en-
ergy in Poland as a clean energy source. The Association works 
to increase political and social awareness in the field of photovol-
taics, and also supports the creation of an appropriate regulatory 
environment for this dynamically developing sector in Poland.

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
www.sadnowoczesny.pl
www.warzywaiowoce.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 - zawsze po stronie rolnika! 
Najbardziej cenione przez rolników źródło informacji dotyczące 
branży agro. Ponad 70 stron rzetelnych porad dotyczących ho-
dowli, uprawy i techniki rolniczej. 
• 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 - magazyn dla producentów bydła 
mlecznego. Radzi jak zarządzać stadem. Żywić bydło. Odcho-
wać cielęta. Wyposażyć oborę. Leczyć i chronić krowy.
• 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
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• 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 egzem-
plarz próbny na https://wiom.pwrwydawnictwo.pl/bezplatny_eg-
zemplarz

• 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 agricultu-
ral sector and current price quotations. We organize meetings 
and workshops.
• Tygodnik Poradnik rolniczy - always on Farmer’s side! The 
most valuable source of agro-industry information according to 
farmers. Over 70 pages of reliable farming, growing and agricul-
tural engineering advice.
• 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 - magazine for dairy cattle farmers. Ad-
vice on how to: manage the herd, properly feed cattle, rear the 
calves, equip a barn, treat and protect cows. 
• Sad Nowoczesny is a specialized magazine for fruit growers 
and anyone interested in supporting fruit production. Every 
month we discuss agrotechnical issues related to modern cul-
tivation of fruit plants, fertilization, protection against pests and 
diseases, fruit storage and new varieties.
Order a sample copy at https://sn.pwrwydawnictwo.pl/bezplat-
ny_egzemplarz
WiOM Warzywa i Owoce Miękkie is a monthly magazine de-
dicated to growers of ground vegetables and soft fruits, also 
produced under cover.
In each issue of the newspaper, experts and practitioners pre-
sent the issues of fruit and vegetable production - from planning, 
through financing options, cultivation technology, plant protec-
tion and fertilization. Order a sample copy at https://wiom.pwr-
wydawnictwo.pl/bezplatny_egzemplarz

PolSkie zrzeSzenie ProduCentÓW bydŁa 
miĘSneGo
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
tel: 666 337 299
mail: biuro@pzpbm.pl

Stoisko informacyjne branżowej organizacji producentów bydła 
mięsnego z materiałami informacyjno-promocyjnymi promujący-
mi wołowinę wysokiej jakości z certyfikatem QMP.

Information stand of Polish Beef Association, the organization of 
beef cattle producers with informational and promotional materi-
als about Quality Meat Program (QMP), a high-quality beef value 
chain standard.

Pol-Strautmann Sp. z o.o.
ul. nowotomyska 37
64-310 lwówek
tel. 61/ 441 20 57
e-mail: kontakt@pol-strautmann.com
www.strautmann.com

Produkcja maszyn rolniczych; przyczepy zbierające o pojem-
ności din 25-42 m3, wozy paszowe od 5-28 m3, wozy paszowe 
samojezdne, rozrzutniki obornika od 3,5-24 ton DMC, wybieraki 
silosowe, przyczepy rolnicze od 3,5-22 ton DMC, mieszalniki 
stacjonarne z systemami podajników do produkcji biomasy.

PomorSka mazurSka HodoWla ziemniaka 
Sp. z o.o. 
z siedzibą w Strzekęcinie
Strzekęcino 11,
76-024 świeszyno
www.pmhz.pl
email: pmhz@pmhz.pl
tel. 94 316 12 95

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą 
w Strzekęcinie jest firmą hodowlano-nasienną kontynuującą 
ponad 70 letnie tradycje polskiej 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 
Strzekęcino is a breeding and seed production company con-
tinuing 70 years of tradition in the Polish Potato seed farming 
industry.The company’s business involves Potato seed farming 
as well as agricultural production and other production activities, 
including cooperation with domestic. We have 30 varieties of 
seed potatoes. Please contact us.



152

Spis wystawców
List of exhibitors

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. 61-8-72-79-50, fax. 61-8-72-79-55
e-mail: tulce_zarzad@phr.pl, 
www: www.phr.pl

Poznańska Hodowla Roślin to polska spółka hodowlano-na-
sienna. PHR zajmuje się hodowlą i produkcją kwalifikowanych 
nasion gatunków roślin rolniczych, takich jak: zboża, rośliny 
bobowate, gorczyca, facela oraz trawy. PHR wdraża postęp 
biologiczny, oferując odmiany coraz wyżej plonujące, lepiej wy-
korzystujące składniki pokarmowe, o podwyższonej odporności 
czy tolerancji na warunki glebowe.

Poznańska Hodowla Roślin is a Polish breeding and seed com-
pany. PHR is engaged in the breeding and production of certified 
seeds of agricultural plant species, such as: cereals, legumes, 
mustard, phacela and grasses. PHR implements biological pro-
gress, offering varieties that yield more and more, better utilize 
nutrients, with increased resistance or tolerance to soil conditions.

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. 
Oferujemy w ciągłej sprzedaży: nasiona i mieszanki traw, zbo-
ża jare, zboża ozime, kukurydzę, motylkowe drobnonasienne, 
motylkowe grubonasienne, mieszanki poplonowe, nasiona pa-
szowe,  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, other agricultural seed. We welcom 
Your cooperation.

PPHu „auto-teCH” robert nieskórski 
korpele 57
12-100 Szczytno
tel. 606 394 243

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. 

PPHu iGroPol PluS
rapa 7a, 19-520 banie mazurskie
e-mail: info@igropol.pl
tel. +48 87 615 58 60
https://igropol.pl

Firma PPHU IGROPOL PLUS to wyłączny importer innowa-
cyjnych  nawozów organicznych  Agrolinija S i Agrolinija Gran 
litewskiej firmy Biodinamika. Nawozy zostały dopuszczone do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym przez IUNG w Puławach.
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PPHu rol/eX robert dziuba
ul. konecka 1
97-570 Przedbórz
tel. 667 366 366
e-mail: tomasz.kazmierczak@rol-ex.com.pl
www.rol-ex.com.pl

Naszą misją jest produkcja sprzętu dostosowanego do zmie-
niającego się rynku rolniczego. W codziennej pracy dokładamy 
wszelkich starań, aby produkowane przez nas maszyny były 
wytrzymałe i niezawodne. Posiadamy własne biura konstruk-
cyjne i centra obróbcze, które pozwalają utrzymać doskonałą 
jakość przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Dobrze wiemy, 
że wydajne, szybkie i trwałe rozwiązania prowadzą do poprawy 
produktywności plonów i rozwoju gospodarstwa.

Our mission is to produce equipment adapted to the changing 
agricultural market. In our daily work, we make every effort to 
ensure that the machines we produce are durable and reliable. 
We have our own design offices and machining centres that al-
low us to maintain excellent quality at competitive prices. We 
know very well that efficient, fast and sustainable solutions lead 
to improved crop productivity and farm development.

PPuH deXWal biS 
dobrowoda 12 
28-100 busko zdrój 
Strona internetowa: www.dexwal.com
email: mw@dexwal.com, agro@dexwal.com.pl
tel. 603700029
Centrala: 0413787011

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 representative 
offices throughout Europe.We also have extensive experience 
in supplying our assortment for our own brand at home and 
abroad.

PraCoWniCzy ośrodek maSzynoWy 
W auGuStoWie Sp. z o.o.
ul. tytoniowa 4
16-300 augustów
tel. 87/ 643 37 76
e-mail: pom@pom.com.pl
www. pom.com.pl

Firma produkuje: przenośniki slimakowe do zboża z napę-
dem elektrycznym i hydraulicznym; przenośniki pneumatycz-
ne do zboża (ssąco-tłoczące, tłoczące) z napędem elektrycz-
nym i od WOM ciągnika; rozsiewacze nawozow; zamiatarki 
ciągnikowe zawieszane; urządzenia pompujące do cieczy; 
separatory do ziarna; brony zębowe zawieszane, rozdrabnia-
cze bijakowe.

The company produces: platform augers with electric or hy-
draulic drive; pneumatic conveyors (suction blowers, blow-
ers) with electric drive or drive from P.T.O. shaft; fertilizer 
spreaders; mounted tractor sweepers; liquid pumping devic-
es; grain precleaners; mounted tine harrows, grain hammer 
crushers.

PreiS-zone.Pl
ul. Chłopska 3
46-380 malichów
tel. kom.: +48 881 602 200
e-mail: kontakt@preis-zone.pl

Preis-zone to sklep internetowy w którym znajdziesz materia-
ły elektryczne, ogrodnicze, narzędzia i urządzenia. Jesteśmy 
bezpośrednim dystrybutorem wielu producentów dlatego nasze 
ceny są konkurencyjne. Dzięki sugestii klientów stale poszerza-
my asortyment. Cechuje nas indywidualne podejście do klienta. 
Produkty dostępne w sklepie są najwyższej jakości, dzięki cze-
mu klienci chętnie do nas wracają.

Preis-zone is an online store where you can find electrical, gar-
dening materials, tools and appliances. We are a direct distribu-
tor of many producers, so our prices are competitive. Thanks to 
customer suggestions, we are constantly expanding our range. 
We are characterized by an individual approach to the client. 
Our products are in the highest quality, so customers are happy 
to come back to us.
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Premium ltd Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
skr. pocztowa nr 5
premium@premiumltd.eu
www.premiumltd.eu
+48 732 401 503

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą z branży maszyn 
uprawowych. W ofercie Premium LTD znajdują się różne mo-
dele kompaktowych bron talerzowych, wałów nożowych, kulty-
watorów i wielu innych maszyn rolniczych. Naszym celem jest 
optymalizacja maszyn i sprostanie wyzwaniom klientów. Dodat-
kowo na naszym stoisku będzie można zobaczyć  opryskiwacze 
polowe zawieszane oraz przyczepiane marki Tolmet.

We are dynamically developing company in the field of cultiva-
tion machinery. Premium LTD offer includes various models of 
compact disc harrows,  cutting shafts as well as cultivators and 
many other agricultural machines. Our goal is to optimise ma-
chines and handle our customers’ challenges. Additionally, at 
our stand you will be able to see Tolmet mounted and trailed 
field sprayers.

PriVe Sa
98 avenue du General Patton
Fr-51010 CHalonS-en-CHamPaGne
FranCJa/ FranCe
tel. 0033/ 326 686 662
e-mail: contact@prive.fr
www.prive.fr

PRIVÉ dysponuje 70-letnim doświadczeniem w produkcji okrą-
głych silosów dla magazynowania zbóż, z blachy falistej wraz 
galeriami,. Nasze wyroby wykonywane są ze stali o najwyższych 
właściwościach wytrzymałościowych i odporności na korozję. 
Obliczenia wytrzymałościowe oparte są na aktualnych standar-
dach europejskich. Pojemność od 20 do 10600 T.

PRIVÉ has more than 70 years’ experience in manufacturing 
round corrugated silos and catwalks for grain storage. Our prod-
ucts are made in high quality galvanised steel. Design is based 
on the latest European standards. Capacities range from 20 to 
10.600 tons.

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

Jesteśmy polską marką, produkującą ekologiczne i zarazem 
niezwykle skuteczne środki czyszczące do maszyn i obiektów 
rolniczych. Nasze preparaty mogą się pochwalić biodegradacją 
na najwyższym światowym poziomie. Poznajmy się - zaprasza-
my na www.czystafarma.pl

ProFimet Sp. z .o.o. 
ul. aleja Jana Pawła ii43a/37b
01-001 Warszawa 
tel. 506 568 889
e-mail: profimet3000@gmail.com
www.mocnaszklarnia.pl

Jesteśmy producentem wysokiej jakości szklarni ze stali ocyn-
kowanej pokrytej poliwęglanem ta namiot Rolniczy.  W naszym 
asortymencie posiadamy szeroki wybór szklarni dla małych 
ogrodników oraz dużych gospodarstw prywatnych. Zaprojekto-
waliśmy szklarnie idealne dla polskiego klimatu. Ocynkowany 
profil w połączeniu z wysokiej jakości poliwęglanem sprawia, 
że każda z naszych szklarni jest w stanie wytrzymać najcięższe 
warunki atmosferyczne. Prawidłowo obsługiwane szklarnie Pro-
fimet będą służyć Ci przez wiele lat.

We are manufacturer of high quality galvanized steel green-
house coated with polycarbonate this agricultural tent in our 
product range we have a wide selection of greenhouses for 
small gardeners and large private farms. We designed green-
houses ideal for the Polish climate. Galvanized profile in com-
bination with high-quality polycarbonate makes each of our 
greenhouses able to withstand the harshest weather condi-
tions. Properly operated greenhouses Profimet will serve you 
for many years.

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 ProdukCyJno HandloWe 
„ekodarPol” mgr inż. zbigniew zubala 
ul. bolesława Chrobrego 19
74-400 dębno
tel. 727 661 012
e-mail: bokrolnictwo@ekodarpol.pl
www.ekodarpol.pl

Polski producent biotechnologii nawozowych dla wielkotowaro-
wego rolnictwa. Oferujemy skuteczne i sprawdzone w polskich 
warunkach produkty, między innymi: Humus active, Plonar ac-
tive, Humus Up, Plonochron czy Biohumus Extrta, które cieszą 
się dużym uznaniem i zaufaniem odbiorców w kraju i na świecie.

PrzedSiĘbiorStWo uSŁuGoWo-HandloWe 
„Winkler” Ciseł monika 
Józefin 23
23-250 urzędów
tel. 608 636 961
e-mail: ryszardwinkler@gmail.com
www.silosywinkler.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 
precise 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
Fax  +48-61-425-27-98
kom. +48-601-531-136; +48-721-087-449
e-mail: pwborys@gmail.com
www.pwborys.pl

Firma BORYS 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. 
Oferowane artykuły zostały sprawdzone pod względem ich przy-
datności i funkcjonalności we własnej hodowli. Gwarantujemy 
fachowe doradztwo.

Pzl Sędziszów S.a.
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów małopolski 
telefon: +48 17 745 02 11
e-mail: kontakt@pzlsedziszow.pl
adres strony internetowej: https://pzlsedziszow.pl/
Profil Facebook: https://www.facebook.com/
PzlSedziszow/

PZL Sędziszów specjalizuje się w produkcji filtrów przezna-
czonych dla sektora motoryzacyjnego, rolniczego i przemysło-
wego. Szeroka gama produktów obejmuje filtry oleju, paliwa, 
powietrza, kabiny, hydrauliki oraz osuszacze powietrza. Jakość 
naszych produktów jest potwierdzona przez Certyfikat IATF 
16949:2016 oraz  liczne testy i badania, przeprowadzane we 
własnym laboratorium badawczo-rozwojowym.

PZL Filters specializes in manufacturing all types of filters which 
are designed for automotive, agricultural and industrial sectors. 
The wide range of products includes oil, fuel, air, cabin, hydraulic 
and air dryer filters. The quality of our products is confirmed by 
the IATF Certificate 16 949:2016, as well as numerous tests and 
inspections in our own research and development laboratory.
 

 

QGarden kuchnie grillowe 
ul. irysowa 2 
62-095 murowana Goślina k./Poznania 
tel. +48 601258383, +48 604733327
email. biuro@qgarden.pl   biuro@qgarden.eu
strona www.qgarden.pl     www.qgarden.eu 

QGarden – autoryzowany dystrybutor zewnętrznych kuchni 
ogrodowych QGesto. Wychodzimy naprzeciw potrzebom klien-
tów ceniących dobrą rozrywkę i smaczne jedzenie na łonie 
natury. Dostarczamy nowoczesne kuchnie ogrodowe typu all-
-in-one z pełnym wyposażeniem i instalacją. Kuchnie QGesto 
wyróżniają się stylowym designem i możliwością personalizacji 
wielu elementów.

QGarden – an authorized distributor of outdoor garden QGesto 
kitchens. We meet the needs of customers who value good en-
tertainment and tasty food in the bosom of nature. We supply 
modern all-in-one garden kitchens with full equipment and instal-
lation. QGesto kitchens are distinguished by their stylish design 
and the possibility to personalize many elements.
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radiuS-radPol Wiecheć Sp.j.
ul. Pasjonatów 3 
62-070 dąbrowa 
tel. 61/8946158; 61/ 894 65 03
e-mail: jerzy.wiechec@radius-radpol.com.pl
radius-radpol.com.pl

Dostarczamy markowe podzepoły do budowy maszyn 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.

raGt SemenCeS PolSka Sp. z o.o.
ul. marii Skłodowskiej-Curie 83a
87-100 toruń
Phone : +48 56 678 32 79
www.ragt.pl

RAGT Nasiona – hodowla roślin rolniczych z ponad  100 let-
nią tradycją. Oferujemy nasiona zbóż jarych i ozimych, rzepaku 
ozimego, kukurydzy, soji, słonecznika, sorga. Wspólpracujemy 
z wieloma partnerami handlowymi w całym kraju. Nasze od-
miany są przystowane dla polskiego rolnictwa co potwierdzają 
oficjalne badania prowadzone przez COBORU.Prowadzimy do-
świadczenia i doradztwo odmianowe.

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 
Polski oferuje pełen zakres usług (sprzedaż maszyn, sprzedaż 
części, serwis i usługi finansowe). W swojej ofercie posiada pro-
dukty, takich firm jak: New Holland, Poettinger, Grimme, Joskin 
i wiele innych. 

Raitech is one of the largest distributors of agricultural machinery 
in Poland. For 25 years it has been supplying Polish farmers with 
modern agricultural technology. In each of the eight branches 
located in the north-west Poland, 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.

raPitroniCS radosław Pietrzkowski 
ul. ludowa 39
95-080 mąkoszyn 
tel. +48 602 759 095 
e-mail biuro@rapitronics.pl
www.rapitronics.pl

Jesteśmy 100% polską firmą zajmującą się projektowaniem 
i produkcją urządzeń elektronicznych dla sektora rolniczego. 
W naszym portfolio znajdują się sterowniki przewodowe oraz 
rozwiązania mobilne oparte o aplikację na smartfon i sterownik 
zamontowany na maszynie.

We are 100% polish electronics designer and manufacturer es-
pecially for agriculture market. We are offering standard „cable 
version” control systems as well as mobile controllers based on 
smartphone application and controller mounted on the imple-
ment.

raPool PolSka sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
tel.: 067 26 80 710 
fax: 067 26 80 715 
e-mail: rapool@rapool.pl
www: www.rapool.pl

RAPOOL Polska to producent i dostawca kwalifikowanego 
materiału siewnego odmian rzepaku ozimego i jarego, pocho-
dzących z czołowych europejskich hodowli DSV i NPZ. Od 
2015 roku firma posiada certyfikat ESTA. Oferujemy odmiany 
mieszańcowe: JUREK F1, TEMPTATION F1, DUKE F1, ATO-
RA F1, CROCANT F1, CROTORA F1 (odporne na kiłę) oraz 
BEATRIX CL.

RAPOOL Polska is a producer and deliverer qualified seed ma-
terial of the winter and spring oil seed rape. Seed material are 
from leading European breedings DSV and NPZ. Since 2015 the 
company has a certificate ESTA. We offer hybrid varieties: JU-
REK F1, TEMPTATION F1, DUKE F1, ATORA F1, CROCANT 
F1, CROTORA F1 (clubroot), BEATRIX CL.
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raWiCom S.a.
ul. Szubińska 10
89-210 Łabiszyn (k. bydgoszczy)
Polska
tel. 793 206 207
www.rawicom.pl
info@rawicom.pl

Rawicom S.A. Wykonuje kompleksowe realizacje instalacji foto-
woltaicznych dla firm. Buduje wielkopowierzchniowe farmy foto-
woltaiczne na gruntach i dachach w Polsce i Europie. Istnieje od 
2006 roku. Posiada własne  biuro projektowe, dział analiz i in-
stalacji zapewniając pełną obsługę procesu inwestycji. Dostar-
cza urządzenia ładujące i infrastrukturę do ładowania pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych oraz zapewnia ich montaż i serwis.  

Rawicom S.A. Performs comprehensive implementation of pho-
tovoltaic installations for companies. Rawicom S.A. also builds 
large-scale photovoltaic farms on land and roofs in Poland and 
Europe. The company has been established in 2006. It has its 
own design office, analysis and installation department, provid-
ing full support for the investment process. Rawicom S.A. pro-
vides charging devices and infrastructure for electric and hybrid 
vehicles, as well as ensures their assembly and service.

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: 
obsypniki, taśmociągi, przenośniki, stoły selekcyjne, wago wor-
kownice, kosze przyjęciowe, czyszczarki, obrotnice i wywrotnice 
do skrzyniopalet. Ponadto wykonujemy wszelkiego rodzaju kon-
strukcje stalowe i kontenery.

Machines for cultivaing and sorting vegetables and potatoes:  
sorters, ridging ploughs, conveying belt, conveyors, sorting ta-
bles, weighing and packing machines, intake baskets, clenners, 
crate-palette, rotating  and tilting equipment. Moreover, we make 
any type steel construction and containers

remSintez llC
Persha Vystavkova str 27 
25014 kropyvntskyi
ukraine
+380 (67) 009 09 91
e-mail: zavod.remsintez@gmail.com
www.remsintez.com.ua

riCHel GrouP - SHelterall
za les Grandes terres la Gare
13810 eygalieres
FranCJa / FranCe

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, jak również wentylatory 
włoskiej marki CMP Technologies.

We are Europe’s largest distributor of Shelterall®, tunnels 
used for agricultural machinery storage, crop storage and 
animal husbandry. We cooperate with Jourdain, a world-
renowned French manufacturer of equipment for cattle farms. 
We also offer cow mattress solutions from Promat, cattle drink-
ers from La Buvette and ventilation and cooling systems form 
CMP Technologies. 

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, słonecz-
nika jest segmentem działania, w jakim RIELA się wyspecja-
lizowała.
• Suszarnie przejezdne i stacjonarne.
• Silosy stalowe z blachy falistej.
• Silosy paszowe i spedycyjne.
• Silosy panelowe do mieszalni 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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rinaGro
nl netherlands Pavilion
Contact person: leonid mishevski
address: brédyk 30
8912 Cd leeuwarden the netherlands
Phone: +316 221 736 50
email address: info@rinagro.nl
Website: https://rinagro-smart-farming.nl/en/

Inteligentne rolnictwo rinagro. Nowoczesne rolnictwo (4.0) 
potrzebuje czegoś więcej niż tylko rozwiązań cyfrowych. Dziś 
nie chodzi tylko o wydajność, do nowoczesnego i zrównoważo-
nego rolnictwa należy dodać odpowiedzialność za nasze śro-
dowisko. Rinagro opracowało w tym celu specjalne produkty, 
które są wykorzystywane w przetwarzaniu obornika, kontroli 
emisji lub zapobieganiu zapaleniu sutka. Pobudzamy przyro-
dę do pracy, jednocześnie zwiększając wydajność i redukując 
niepożądane koszty. Kim jest rinagro? Rinagro jest firmą 
aktywną nieprzerwanie zajmującą się produkcją i sprzedażą 
dodatku do obornika. Tak więc Rinagro zajmuje się przetwa-
rzaniem obornika. Nasz dodatek AgriMestMix® („mest” oznacza 
obornik) powoduje silniejszy proces transformacji i dojrzewania 
obornika podczas przechowywania, co skutkuje mocniejszym 
i wysokiej jakości produktem końcowym. Nasza metoda obróbki 
odchodów daje gwarancję lepszej jakości i jakości odchodów. 
Rinagro działa w sposób przejrzysty i prosty, co doceniają nasi 
klienci! (sprawdź nasze referencje). Przede wszystkim Rinagro 
zna warunki, w jakich muszą dziś pracować przedsiębiorcy rolni 
i jakie są ich życzenia. Ostatecznie to do Ciebie należy podję-
cie właściwych decyzji, aby stworzyć trwałe zarządzanie firmą i 
dobrą żyzność gleby. Rinagro rzuca Ci wyzwanie tym hasłem: 
wydobądź więcej z obornika… dzięki agrimestmix®!

rinagro Smart Farming. Modern farming (4.0) needs more than 
just digital solutions. Today it is not only about efficiency, responsi-
bility for our environment needs to be added to modern and susta-
inable agriculture. Rinagro has developed special products for this 
purpose, which are used in manure processing, emission control 
or mastitis prevention. We stimulate nature to do its job, in the 
meanwhile increasing efficiency and reduce unwanted costs. Who 
is rinagro? Rinagro is an active company continuously working 
on production and selling of an additive for dung. So, Rinagro is 
concerned with processing of dung. Our additive AgriMestMix® 
(‘mest’ means dung) causes a stronger transformation and ripe-
ning process of the dung while stored, resulting in a more powerful 
and high quality end product. Our method of dung treatment gives 
you guaranteed a more qualitative and better dung. Rinagro works 
in a clear and plain way and that’s being appreciated by our cu-
stomers! (check our  references). Above all, Rinagro knows the 
conditions in which agricultural entrepreneurs have to work these 
days and what their wishes are. In the end it’s up to you to take the 
right decisions to create a durable management of the company 
and good soil fertility. Rinagro challenges you by this slogan: Get 
more out of manure …, with agrimestmix®!

 

robert S.a.
rue de reppe 20e
b-5300 Seilles
belgique
Phone: +32 85849670
email: 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.

rolimPeX S.a.
ul. lubawska 7
14-200 iława
bok 89 648 32 95
email bok@rolimpexsa.pl

Rolimpex S.A. to uznana i dynamicznie rozwijająca się firma 
sektora nasiennego. Nasze marki to: „Najlepsze Trawy z Iławy”, 
„Graminex” i „Nasiennik”. Jako producent i dystrybutor wysokiej 
jakości certyfikowanego materiału siewnego, w tym mieszanek 
gazonowych, pastewnych, łąk kwietnych, łąk antysmogowych 
oraz innych nasion specjalistycznych.

Rolimpex S.A. is the national leader on the grass market and 
one of the biggest and the most vibrantly developing seed pro-
duction companies in Poland. Our brands: „Najlepsze Trawy 
z Iławy”, „Graminex” i „Nasiennik”. We specialise in the produc-
tion and distribution of mixtures of lawn and animal feed grasses, 
flower meadows, antismog meadows, agricultural seeds and 
other specialized seeds. 



159

R

rolland technika rolnicza
brzostek 17
97-570 Przedbórz woj. łódzkie
tel.+48 504 949 564
biuro@rolland.pl
www.rolland.pl

ROLLAND Technika Rolnicza - producent maszyn rolniczych 
oraz trudnościeralnych części do maszyn rolniczych. Firma 
rozpoczęła działalność w 1999 roku i wraz ze wzrastającym 
zapotrzebowaniem rynku zwiększa asortyment oferowanych 
wyrobów. Części robocze wykonywane ze skandynawskich 
blach trudnościeralnych. Oferujemy brony talerzowe sztywne 
i składane hydraulicznie oraz szeroki asortyment części robo-
czych do pługów.

ROLLAND Technika Rolnicza - producer of agricultural ma-
chinery and wear-resistant parts for agricultural machinery. The 
company started its activity in 1999 and along with the grow-
ing market demand, it increases the range of products offered. 
Working parts are made of Scandinavian wear-resistant steel. 
We offer rigid and hydraulically foldable disc harrows as well as 
a wide range of working parts for plows. 

rolmaSz-Pol
Wolica Pusta 1a
63-040 nowe miasto nad Wartą
tel. 61 287 41 64
https://www.rolmasz-pol.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/people/rolmasz-
pol/100063629335140/

Rolmasz-Pol. Autoryzowany dealer MORESIL i MULTIVA na 
Polskę. Sprzedaż:
• hederów do zbioru:  kukurydzy, słonecznika, zboża, maku, 

pokosowych;
• agregatów uprawowych, siewników;
• remonty, serwis, regeneracja rotorów oraz części zamienne 

do hederów firmy  GERINGHOFF.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny MORESIL i MULTIVA.

Rolmasz-Pol. Authorized polish dealer for MORESIL and MUL-
TIVA brand. Sale specialist at:
• corn, sunflower, grain, poppy and swath headers;
• cultivators, sowing machine;
• repairs, service, rotors and spare parts regeneration for GER-

INGHOFF headers;
MORESIL and MULTIVA  guarantee and post-guarantee ser-
vice.

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 rolniczych 
(do kombajnów, kosiarek rotacyjnych, rozrzutników obornika, ko-
paczki 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.

rolPol ołdakowscy Sp.j.
ul. towarowa 1
18-210 Szepietowo 
te. 86 4770300
email: rolpol@rolpol.com.pl
www.rolpol.com.pl / www.nawozylider.pl
fb: www.facebook.com/rolpol-225461680861597

Jesteśmy w 100% polską firmą z ponad 30 letnim doświadcze-
niem w branży rolniczej. Głównym kierunkiem działalności jest 
handel nawozami mineralnymi oraz środkami do produkcji rolnej. 
W 2019 roku poszerzyliśmy działalność o produkcje nawozu wap-
niowego i wapniowo-magnezowego LIDER. Opracowana przez 
nas technologia aktywowania wapna poprzez bardzo drobne mie-
lenie skał dolomitowych otrzymała zgłoszenie patentowe. 

We are 100% Polish enterprise with over 30 years of experi-
ence in agriculture branch. Our activity is mainly focused on the 
trade of mineral fertilizers and agriculture production resources. 
In 2019 we expanded our business to the production of calcium 
fertilizers and calcium-magnesium fertilizers LIDER. The tech-
nology we designed of lime activation by grinding very finely the 
dolomite rocks received a patent application.

rolStal Pawłowski Sp. z o.o. 
ul. różańska 45
07-300 ostrów mazowiecka
tel. 29/ 645 74 00
e-mail: rolstal@rolstal.pl
www.rolstal.pl
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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  ciągniki 
nowej generacji firmy DEUTZ – FAHR. posiadamy w stałej ofer-
cie maszyny firm  i współpracujemy z takimi firmami  jak DEUTZ 
FAHR, SAUTER, STOLL, KVERNELAND, EXPOM, METAL-
TECH, 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

roPa ukraine llC 
Popovych 35 
09431 vil. Polkovnyche, bila tserkva dist.
kyiv region, ukraine
+380 67 507 48 49 
e-mail: info@ropa.in.ua
www.ropa.in.ua 

roS Guma Sp. z o.o. 
ivana kozheduba 359 
09100 biata Cerkiew, ukraine
+380 505 088 489
e-mail: pvibel@ukr.net

rubena s.r.o.
Ceskych bratri 338, 547 01 nachod, Czech republic
Phone: +420 491 447 413
Fax: +420 491 447 411
e-mail: vbelts@rubena.cz
 internet site, facebook profile: www.rubena.eu
https://linktr.ee/rubenaeu

Tradycyjny czeski producent części gumowych od 1908 roku. 
Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie pasków kli-
nowych od rozwoju i projektowania po samą produkcję. Nasze 
portfolio produktów obejmuje owinięte pasy klinowe dla rolnictwa 
FARM BELT, zastosowania przemysłowego i techniki ogrodni-
czej. Kolejne to pasy klinowe  o ciętych krawędziach do zastoso-
wań przemysłowych, przy  zmiennej prędkości i w  motoryzacji.

Traditional Czech manufacturer of rubber parts since 1908. We 
offer comprehensive solutions in the field of V-belts from devel-
opment and design to production itself. Our product portfolio 

includes wrapped V-belts for agriculture FARM BELT, industrial 
use and garden technic. Next are raw-edge V-belts for industrial 
use, variable speed, and automotive.

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 0

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, Polska
telefon: +48 85 664 69 10
e-mail: marketing@samasz.pl
www.samasz.pl

Jesteśmy producentem wysokiej jakości maszyn rolniczych oraz 
komunalnych. Nasza oferta to maszyny zielonkowe (kosiarki, 
przetrząsacze i zgrabiarki) i komunalne (ramiona wysięgnikowe, 
kosiarki bijakowe, głowice robocze do ramion wysięgnikowych, 
pługi odśnieżne, posypywarki, zamiatarki). W dynamicznym roz-
woju wspiera nas bliski kontakt z klientem. Prowadzimy partner-
ski dialog i jesteśmy otwarci na oczekiwania naszych klientów. 
Dzięki temu możemy produkować nowoczesne maszyny, które 
nadążają za zmieniającymi się potrzebami, stając się tym sa-
mym niezastąpionym partnerem w pracy. Nasza sieć dilerska to 
ponad 35 firm na terenie Polski oraz 70 firm za granicą. Sprze-
dajemy maszyny do ponad 50 krajów, m.in. takich jak: Niemcy, 
Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Francja, Irlandia, Włochy, 
Łotwa, Niderlandy, Hiszpania, Australia. Jesteśmy tym samym 
jednym z najlepiej rozwijających się polskich przedsiębiorstw 
o międzynarodowym zasięgu.

We are a manufacturer of high quality agricultural and municipal 
machines. Our product range includes hay machines (mowers, 
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tedders and rakes) and municipal machines (extention arms, flail 
mowers, mowing heads, snow plows, sand spreaders, sweep-
ers). Close contact with the customer supports us in the dynamic 
development. Our strategy relies on dialogue and we are open 
to the needs of our existing and future customers. Thanks to 
that approach we can manufacture up to date machines, that 
are appropriate for the changing needs of the customers and 
are becoming indispensible partner at work. Our dealer network 
includes more than 35 companies in Poland and 70 companies 
abroad. We sell machines to more than 50 countries, including 
Germany, the United States of America, Canada, France, Ire-
land, Italy, Latvia, the Netherlands, Spain and Australia. We are 
the one of the best growing Polish companies with an interna-
tional reach.

SamSon aGro Sp. z o.o.
Gierałcice
ul. opolska 2e
46-250 Wołczyn, Polska
+48 77 541 74 80
info@pichon.pl

SAMSON GROUP jest duńskim, międzynarodowym producen-
tem maszyn do dystrybucji nawozów organicznych. Od 75 lat 
dostarcza rozwiązania dla profesjonalnych klientów. Marka Pi-
chon jest znana europejskim rolnikom od ponad 50 lat. Polska 
filia powstała w 2011 roku w Wołczynie w woj. opolskim, gdzie 
produkowane są głównie wozy asenizacyjne i rozrzutniki obor-
nika. Silną stroną marki Pichon jest niezawodność oraz bardzo 
solidna konstrukcja.

SAMSON GROUP is a Danish, international manufacturer of 
machines for the distribution of organic fertilizers. For 75 years 
it has been providing solutions for professional clients. Pichon 
brand has been known to European farmers for over 50 years. 
The Polish branch was established in 2011 in Wołczyn, where 
mainly slurry tankers and muck spreaders are produced. Relia-
bility and a very solid structure are the strengths of Pichon brand.

Santander leaSinG S.a.
ul. kolorowa 8
60-198 Poznań
santanderleasing.pl
tel. 61 850 35 25

Od ponad 20 lat wspieramy w inwestycjach małych i średnich 
przedsiębiorców, firmy korporacyjne. Oferujemy również pro-
dukty dla klientów indywidualnych. Znajdujemy się w ścisłej czo-
łówce firm leasingowych, a w kategorii finansowania maszyn i 
urządzeń jesteśmy wieloletnim liderem rynku. Docenili to przed-

siębiorcy, którzy przyznali nam trzy razy z rzędu nagrodę Marki 
Godnej Zaufania w latach 2020-2022.

For over 20 years, we have been supporting small and medium-
sized enterprises and corporate companies in investing. We also 
offer products for individual customers. We are at the forefront of 
leasing companies, and in the category of machinery and equip-
ment financing, we are a long-term market leader. We were ap-
preciated by entrepreneurs who awarded the company with the 
Trustworthy Brand award thrice in a row in 2020, 2021 and 2022.

SCHmidt
renata Schmidt
lubiatów 60 r
59-500 złotoryja
tel. 600 726 175
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
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.
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SellteCH s.c. dominik Piziewicz Piotr Wójcik 
małuszyn 9a 55-110 trzebnica 
(71) 387 10 58 (biuro Pl/enG)
601-424-011 (Paweł) (Pl/Cz) 
517-876-321 (Piotr) (Pl/enG) 
780-087-000 (dawid) (Pl) 
512-970-914 (maciej) (Pl/de)
www.traktorki.com 

Jesteśmy bezpośrednim importerem marki Captain, lidera na 
rynku mini traktorów. Od 2016 produkujemy w Polsce ładowacze 
czołowe oraz osprzęt do mini traktorów wszystkich marek. Na-
sze produkty wyróżniają się jakością wykonania i konkurencyjną 
ceną. Nasz sprzęt można spotkać na całym świecie. Obsługuje-
my klientów detalicznych, a dla klientów hurtowych posiadamy 
atrakcyjne oferty współpracy. 

We are a direct importer of Captain brand, the market leader of 
mini tractors. Since 2016 we manufacture front loaders and trac-
tor attachments for mini tractors of all brands. Our products are 
tough, but at a competitive price. Our machinery can be seen all 
over the world. We sell to individual customers, and for whole-
sale buyers we offer attractive ways of working together.  

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 - Centrum HandloWo-uSŁuGoWe 
„buGaJ” tomasz bugaj 
zągoty 22, 09-230 bielsk
tel. 600 453 322
e-mail: lidia.nych@bugaj.agro.pl
www.semina.agro.pl

Marka Nasienna SEMINA to dynamicznie rozwijający się produ-
cent materiału siewnego. Produkujemy w oparciu o najwyższe 
europejskie standardy oraz najnowocześniejszą technologię 
produkcji i uprawy. W naszej reprodukcji znajdują się tylko 
sprawdzone i najlepsze odmiany z zestawień COBORU, które 
świetnie plonują na terenie całego kraju. Nasze motto to „Twój 
sukces... nasz cel!”

The seed brand SEMINA is a dynamically developing producer 
of seed material. We produce based on the highest European 
standards and the latest production and cultivation technology. 
In our reproduction there are only proven and the best varieties 
from COBORU lists, which yield well throughout the country. Our 
motto is “Your success… our goal!”

SerViCe motoare nord Srl
country romania, city Suceava,
\Castelului nr.1b street, zip code 727475
tel: +40 755 087 543
email: office@servicesuceava.ro
www.servicemotoaresuceava.ro
Facebook :  https://www.facebook.com/profile.
php?id=100063654548156

Jesteśmy warsztatem wykonującym remonty kapitalne wszyst-
kich typów silników oraz wielomarkowych napraw i przeglądów 
samochodów osobowych, ciągników siodłowych, autobusów, 
autokarów, przyczep i naczep, ciągników, maszyn budowlanych 
i rolniczych, a także sprzedaż części zamiennych.

We are a workshop doing capital repairs for all types of  engines  
and  for multi-brand repairs and maintenance for cars, tractor-
trailers, buses, coaches, trailers and semi-trailers, tractors, con-
struction machinery and agricultural machinery and also selling 
spare parts .

SGb leaSinG Sp. z o.o.         
ul. bystra 7, 61-366 Poznań
tel. 61/ 86 90  800
www.sgbleasing.pl

Banki Spółdzielcze SGB to banki pierwszego wyboru dla rolni-
ków, klientów firmowych i indywidualnych z obszarów wiejskich 
oraz małych i średnich miast. Jako grupa SGB oferujemy na-
szym Klientom najlepsze produkty – bezpieczne, funkcjonalne, 
dopasowane do ich różnorodnych potrzeb. Jesteśmy blisko na-
szych Klientów i lokalnych społeczności.



163

S

SH HybSz Sp. z o.o.
ul. topolowa 49
63-400 ostrów Wielkopolski, Polska 
tel. +48 62 505 70 74
hybsz@hybsz.pl

Produkujemy przewody elektryczne z przeznaczeniem na rynki 
motoryzacyjne. Naszymi klientami są głównie producenci oświe-
tlenia, wiązek elektrycznych, przyczep, maszyn rolniczych oraz 
hurtownie. Oprócz naszej standardowej oferty produktowej, 
często realizujemy zamówienia specjalne. Jeżeli posiadasz wła-
sny projekt, prześlij nam rysunek techniczny lub opis produktu. 
Reszta będzie po naszej stronie.

We are producer of electrical cables for the automotive indus-
try. Our customers are mainly manufacturers of lighting, electric 
harnesses, trailers, agricultural machines and wholesalers. In 
addition to our standard product offer, we often realize special 
orders. If you have your own design, send us a technical drawing 
or product description. The rest will be on our side.

SibuSo
ul. Płaska 64, 87-100 toruń 

SIBUSO to polska marka, która powstała w wyniku synergii dzia-
łań polskiego lidera w produkcji zbiorników do magazynowania i 
wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego – firmy SWIMER oraz 
szwajcarskiej firmy FMT. Zbiorniki SIBUSO (stacjonarne, mobilne) 
to niezawodne produkty z wysokiej jakości polietylenu w optymal-
nej cenie. Spełniają wszelkie wymogi techniczne i przepisy prawa.

SIBUSO is a Polish brand that was created as a result of the syn-
ergy of activities of the Polish leader in the production of storage 
tanks and internal distribution of diesel fuel - the SWIMER company 
and the Swiss company FMT. SIBUSO tanks (stationary, mobile) 
are reliable products made of high-quality polyethylene at an optimal 
price. They meet all technical requirements and legal regulations.

SiG SzymCzak & GertiG Sp.j.
63-430 odolanów, ul. Strzelecka 44
mob. (+48) 660 320 870
info@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

SiJa Sp. z.o.o. Sp.k.
ul. Gdyńska 83, 62-004 Czerwonak
tel. +48 730-847-122
office@sija.eu
www.sija.eu

Importujemy i projektujemy artykuły używane na co dzień w pro-
dukcji ciągłej. W naszej ofercie znajdziecie produkty BHP, ele-
menty wyposażenia biur i hal, detale mosiężne, odlewy, inserty, 
szekle, zamki, zbiorniki ,pistolety do paliw, oraz wyposażenie 
zbiorników, jak przepływomierze czy pompy. Naszą specjalno-
ścią są artykuły i detale przemysłowe sygnowane marką oso-
bistą klienta.

We import and design articles for everyday use in continuous 
production. Our offer includes health and safety products, office 
and hall equipment, brass details, castings, inserts, shackles, 
locks, tanks, fuel guns, and tank equipment, such as flow meters 
or pumps. We specialize in articles and industrial details. 

SiP StroJna induStria d.d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenia

Firma SIP to słoweński producent maszyn rolniczych o ponad 
65-letniej tradycji. Jesteśmy specjalistami w zakresie techno-
logii kosiarek, przetrząsaczy, zgrabiarek i zgrabiarek pick-up, 
naszym celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji w branży sys-
temów do koszenia i zbioru zielonki. Produkujemy solidne ma-
szyny zaprojektowane dla trzech segmentów rolniczych: specja-
listyczne rozwiązania dla gospodarstw górskich, solidna linia dla 
średniej wielkości gospodarstw i dealerów oraz systemy HD dla 
większych gospodarstw rolnych. Nasza sieć sprzedaży rozciąga 
się na ponad 35 krajów na całym świecie, z Francją, Austrią, 
Szwajcarią i Włochami na czele.
 
SIP is a Slovenian manufacturer of agricultural machinery with 
more than 65 years of tradition. We are experts for mowers, ted-
ders, rakes and pick-up rakes technologies with a vision of be-
coming a leading specialist for mowing and grassland harvesting 
systems. Our robust products are designed for three farming seg-
ments: lightweight solutions for specialized alpine and mountain-
eer farmers, robust line for medium-sized farms and contractors, 
and heavy-duty systems for large-scale farming. Our sales net-
work spreads in more than 35 countries worldwide, with our top 5 
export markets France, Austria, Switzerland, Germany, and Italy.
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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.

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/m 
2 – z gwarancją nawet do 10 lat! NOWOŚCIĄ w firmie SKA-
VSKA są wygrodzenia dla bydła! Realizujemy również projekty 
niestandardowe.

The company SKAVSKA sells modern foundationless halls 
manufactured in Poland which can be used in all business sec- 

tors, without any restrictions. They can easily be used to house 
animals, as warehouses, or as garages for gardening or farming 
machines. Truss arch structures were designed for easy and 
fast, but reliable securing of any objects against adverse weath- 
er conditions. Galvanised structure constructed with the utmost 
care, prepared for Polish weather conditions, and covered with 
900 g/m 2 tarpaulin, with a guarantee period up to 10 years! A 
NEW PRODUCT in SKAVSKA offer are cattle stalls! We also 
manufacture to customised designs.

SkF PolSka S.a.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
Polska
tel. +48 22 54 94 700
e-mail: poczta@skf.com
www: www.skf.pl

Grupa SKF jest wiodącym w świecie dostawcą produktów, roz-
wiązań i usług w dziedzinach obejmujących łożyska, uszczel-
nienia, serwis i systemy smarowania. W SKF Solution Factory 
świadczymy usługi w ramach diagnostyki łożysk i maszyn, do-
radztwa technicznego, produkcji uszczelnień, usług mechanicz-
nych oraz regeneracji.

The SKF Group is the leading global supplier of products, solu-
tions and services in the area comprising bearings, seals, ser-
vices and lubrication systems. At SKF Solution Factory we offer 
machine and bearing condition monitoring, technical support, 
seal production, mechanical services and reworking.

Sobmetal braCia SobaŃSCy
rogożewo 23 a
63-930 Jutrosin
e-mail: biuro@sobmetal.pl
www.sobmetal.pl

Sobmetal jest producentem wysokiej jakości, kompleksowo wy-
posażonych 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! 
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Solana PolSka Sp. z o .o.
zduny 25
99-440 zduny
tel.  46 839 11 93, 606 776 651, 602 620 458
        606 407 918, 604 249 976, 535 682 430
biuro@solanapolska.pl
www.solanapolska.pl

„SOLANA POLSKA”  Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach zajmuje 
się na rynku polskim reprodukcją  i dystrybucją ziemniaków sa-
dzeniaków odmian wyhodowanych przez „SaKa-Pflanzenzucht” 
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.

SolarSPot Sa
ul. Przemysłowa 13
62-052 komorniki
tel. 570 570 120
mail: biuro@solarspot.com.pl
www.solarspot.com.pl
 
SolarSpot oferuje kompleksowe usługi z sektora OZE. Montu-
jemy indywidualnie dobrane instalacje fotowoltaiczne, pompy 
ciepła, magazyny energii, infrastrukturę ładującą do PV, oświe-
tlenie solarne, wiaty fotowoltaiczne oraz świadczymy usługi 
z zakresu sprzedaży energii i gazu.

SolarSpot offers comprehensive services in the renewable ener-
gy sector. We assemble individually selected photovoltaic instal-
lations, heat pumps, energy storage, PV charging infrastructure, 
solar lighting, photovoltaic shelters and provide services in the 
field of energy and gas sales.

Solid HitCH Sp. z o.o. Sp.k. 
Porażyn 68a 
64-330 opalenica 
e-mail: info@solidhitch.com 
www.solidhitch.com 

SoliS PolSka Sp. z o.o.
ul. tomaszowska 69, 96-200 rawa mazowiecka
www.solispolska.pl
tel. 46 8146082
https://www.facebook.com/solispolskarawa   
https://www.youtube.com/channel/uCCquuw5oy_
hQuw_6leizGmw

Solis Polska jest importerem ciągników rolniczych Solis w Pol-
sce. Od 1995 roku traktory te produkuje International Tractors 
Limited, dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca znaczącą 
pozycję na świecie wśród firm rolniczych. Obecnie ciągniki Solis 
w Polsce dostępne są o mocy od 16 do 90 KM, 2WD i 4WD. 
Rocznie firma produkuje około 80 tys.szt. Zarówno ciągniki polo-
we, sadownicze oraz komunalne. 

Solis Polska is an importer of Solis agricultural tractors in Po-
land. Since 1995 these tractors have been produced by Interna-
tional Tractors Limited, a dynamically developing company with 
a significant position in the world among agricultural companies. 
Currently Solis tractors in Poland are available with powers from 
16 to 90 HP, 2WD and 4WD. Annually  the company produces 
about 80,000 pcs. Field, orchard and municipal tractors.

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.

SoWul & SoWul Sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 2, 11-300 biskupiec
tel. 89 537 70 40
biuro@sowul.pl, www.sowul.pl

Sowul & Sowul Sp. z o.o. jest doświadczoną firmą w branży 
rolniczej.  Spółkę tworzą specjaliści z dużym doświadczeniem. 
Podstawową działalnością firmy Sowul & Sowul jest kontrakta-
cja i produkcja nasion do mieszanek traw: pastewnych, gazono-
wych i drogowych. 
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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.

SPÓŁdzielnia inWeStyCJi i budoWniCtWa 
W ŁoWiCzu
ul. kaliska 103, 99-400 Łowicz
tel. 46 837-32-79, fax. 46 837-47-98
e-mail: sib@sib.lowicz.pl
strona: www.sib.lowicz.pl

PRDUCENT OKIEN INWENTARSKICH:
Okna PCV do chlewni, obór, piwnic i garaży.
PRDUCENT WYROBÓW BETONOWYCH:
• Betonowe podłogi rusztowe do chlewni i obór
• Ruszta dla trzody chlewnej, macior, i prosiąt
• Ruszta dla bydła

Stadnina koni liSki Sp. z o.o. 
liski 19/1 
11-210 Sępopol
tel. 89/ 761 43 22 
e-mail: liskisk@interia.pl
www.skliski.pl

Stadnina Koni  Liski powstała w 1947 roku z połączenia dawnej 
prywatnej stadniny w Judytach z ośrodkiem przygotowującym 
konie do wojska w Liskach wraz z przynależnymi do nich zakła-
dami i gruntami. Stadnina gospodaruje na 2078,72 ha. Spółka 
prowadzi działalność w zakresie:
• Hodowla bydła mlecznego rasy NCB uszlachetnionej HF
• Towarowej produkcji roślinnej
• Działalności usługowej, głównie w zakresie utrzymania koni.

Stadnina koni noWe JankoWiCe Sp. z o.o. 
nowe Jankowice 
86-320 Łasin 
tel. 56/ 466 08 25 
e-mail: sknowejankowice@onet.pl
www.stadninajankowice.pl

Stadnina Koni Nowe Jankowice jest liderem w hodowli koni rasy 
Polski Koń Zimnokrwisty ok 250 sztuk. Świadczy usługi hodowla-
ne na punktach kopulacyjnych, naukę jazdy konnej, przejażdżki 
zaprzęgami oraz pensjonat dla koni. W Spółce hodowane jest by-
dło rasy Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej ok. 1400 szt.  Rekordowa 
wydajność mleczna krów wyniosła w 2018 roku 13 742 kg mleka. 
Spółka oferuje sprzedaż jałówek cielnych, pierwiastek i buhajów 
hodowlanych. Stadnina prowadzi działalność na ok. 2580 ha. Pro-
dukuje kwalifikowany materiał siewny głównie pszenicy i owsa. 
Uprawia również kukurydzę, zboża, rzepak i rośliny pastewne.

Stand oF ukrainian manuFaCturer oF 
aGriCultural maCHinery 
Solomyanska st. 14 
3110 kiev, ukraine 
tel. +38 093 254 12 68 
e-mail: gorobey@expo-service.com.ua

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 posia-
damy opryskiwacze polowe przyczepiane od 1000 do 5000 lit- 
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rów z belką od 12 m do 24 m. Prowadzimy również sprzedaż 
opryskiwaczy sadowniczych, maszyn rolniczych i części za-
miennych.

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

Starkon Sp. z o.o.
Stanisławka 6e, 89-200 Stanisławka
tel. 606 711 212
https://starkon.agro.pl

Firma Starkon do producent sit do maszyn rolniczych, doświad-
czenie w tej branży pozwala Nam na wykonywanie najbardziej 
wymagających zleceń. Parametry jakościowe sit: Wykonujemy 
sita żaluzjowe do różnych typów i rodzajów kombajnów. Sita są 
zgodne z oryginałem pod względem wymiarów gabarytowych 
i sposobu zamocowania w koszu sitowym. Produkujemy sita 
takich producentów jak: Bizon, Claas, Deutz Fahr, IHC, John 
Deere, Massey Ferguson, New Holland, Sampo, Volvo. Jak 
również i te indywidualne zamówienie klienta.

Star-Pak Sp. z o.o. 
towarowa 20 b, 10-417 olsztyn (Pl) 
tel. +48 89 5330045 
www.star-pak.p
e-mail:office@star-pak.pl

Firma Star–Pak Sp. z o.o. została założona w 1994 roku. W cią-
gu kilku lat dzięki dynamicznemu rozwojowi staliśmy się wiodącą 
firmą dystrybucyjną w branży opakowań, materiałów opakowa-
niowych i maszyn na rynku polskim. Posiadamy trzy centra dys-
trybucyjne obejmujące swym zasięgiem całą Polskę. Oferujemy 
markowe artykuły dla rolnictwa: 
• folie do owijania balotów Agrostar, Agrostar Plus
• folie do zakiszania w pryzmach Agrostar Coex-5
• siatki rolnicze Agrostar Net
• sznurek rolniczy

State enterPriSe iStC aGrobioteCH 
oF national aCademy oF SCienCeS 
oF ukraine and miniStry oF eduCation & 
SCienCe oF ukraine 
50 kharkivske shose, kyiv 
02160 ukrposhta, ukraine 
(044) 296 06 16
e-mail: agro-bio@ukr.net 
www.agriobiotech.com

StePanenko and Co llC
Sukhoyarska str 22 
9100 bila tserkva dist, ukraine 
tel.: +  38 0 67 123 55 99
e-mail: st6@ukr.net 
www.stepagro.com

Stm Polska maciejewscy Sp.j. 
ul. kolejowa 8
66-120 kargowa 
tel. 68 385 00 74, 68 385 00 75
stm@stmpolska.pl
www.stmpolska.pl
www.przekladnie-mechaniczne.pl

Nasza firma została założona w 2000 roku. Dysponujemy peł-
ną gamą przekładni mechanicznych i silników elektrycznych 
oraz przeznaczonych dla nich części zamiennych. Doradzamy 
i tworzymy niestandardowe rozwiązania dzięki naszemu do-
świadczeniu w obróbce i skrawaniu, m.in. w zakresie średnic 
oraz długości wałów, czy tulei zdawczych. Świadczymy również 
usługę z zakresu regeneracji maszyn i urządzeń.

Our company was established in 2000. We have wide range of 
gearboxes, electric motors and spare parts. We advise and cre-
ate customized solutions for the clients, due to our experience 
in machining, e.g. changes in a bushing’s and shaft’s diameters 
and lenghts. We also provide services of reparation for the ma-
chines and devices.

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 swojej 
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ofercie produkty takie jak pasy rolnicze, w tym „Harvest Belts®” 
i pasy ogrodowe - „Garden Belts®”. „Harvest Belts®” są optymal-
ną 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 jakością gwarantują doskonałą jakość 
wyrobów produkowanych przez SANOK RC.

STOMIL SANOK  Dystrybucja - a company responsible for 
sales of rubber products made by SANOK RUBBER COMPANY 
Spółka Akcyjna. SANOK RC is internationally recognised manu-
facturer of V-belts. It offers products like agricultural belts, includ-
ing „Harvest Belts®” and „Garden Belts®”. „Harvest Belts®” are 
an optimal alternative to the original V-belts installed 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 experience in rubber products 
manufacturing and quality management system provide excel-
lent 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 techno-
logiczne do przygotowania pasz i dobrostanu zwierząt, koncen-
trując się na wozach paszowych TMR. W naszej ofercie 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 tech-
nological solutions for animal feed and welfare, focusing on TMR 
feed mixer wagons. In our range you can find horizontal and 
vertical mixer wagons, both in trailed and self-propelled version.”

.

Sulky & Sky aGriCulture 
P.a. de la Gaultiere 
35220 Chateaubourg FranCJa /FranCe 
tel. 512 815 434
www.sulky-burel.com
www.sky-agriculture.com

SunGroW PolSka Sp. z o.o. 
ul .Senatorska 2, 00-075 Warszawa
tel. 22 153 04 84 
www.sungrowpower.com

Sungrow to producent falowników z największą wiarygodnością 
finansową na świecie, która zainstalowała urządzenia o łącznej 
mocy ponad 154 GW. Posiadamy szeroki asortyment produktów 
obejmujących rozwiązania z zakresu falowników fotowoltaicznych 
i systemów magazynowania energii do użytku przemysłowego, ko-
mercyjnego i przydomowego. Więcej informacji na sungrow.com.

Sungrow is the inverter manufacturer with the largest financial 
credibility in the world, having installed over 154 GW of equipment. 
We offer a wide range of products including photovoltaic inverter 
solutions and energy storage systems for industrial, commercial 
and domestic use. More information on our website: sungrow.com.

SunPaCk Sp. z o.o.
kołłątaja 3c, 48-100 Głubczyce 
tel: 48 77 471 01 85
e-mail: info@sunpack.pl
www.sunpack.pl
facebook | www.facebook.com/sunpackpl

SUNPACK to lider w produkcji i dystrybucji materiałów do pa-
kowania ręcznego i automatycznego. Oferta obejmuje worki 
raszlowe, worki foliowe, siatki, materiały do pakowania z two-
rzyw sztucznych oraz folie. Produkty firmy SUNPACK znalazły 
zastosowanie w wielu branżach. Zaś liderami w odbiorze stali 
się producenci konfekcjonujący warzywa i owoce.

SuPerabo Sp. z o.o. 
aleja Jana Pawła ii 29, 21-500 biała Podlaska
tel. 797 891 111
e-mail: dpolska333@gmail.com

SWimer Łukasz otremba
ul. Płaska 64, 87-100 toruń
tel. +48 56 681 47 22 
mail: biuro@swimer.pl
www: www.swimer.pl

SWIMER Łukasz Otremba to polska firma z Torunia działająca na 
rynku niemal od 15 lat. Zajmuje się projektowaniem oraz produk-
cją najwyższej jakości zbiorników z polietylenu, kontenerów, sys-
temów do magazynowania, transportu i dystrybucji płynów takich 
jak: olej napędowy, AdBlue®, nawozy płynne, woda. Wykonuje 
także usługi formowania rotacyjnego oraz produkcji laminatów.

SWIMER Łukasz Otremba is a polish company from Toruń, suc-
cessfully operating on the market for almost 15 years. It deals 
with the design and manufacture of the highest quality polyethyl-
ene tanks, containers and systems for the storage, transport and 
distribution of liquids such as diesel fuel, AdBlue®, liquid fertiliz-
ers, water. SWIMER also provides rotomoulding and laminating 
technology services.



169

T

SyntaCo Sp. z o.o. 
ul. lutycka 11
60-415 Poznań
tel. +48 783 005 006
e-mail:  biuro@syntaco.pl
www.syntaco.pl

Syntaco – to ludzie, których połączyła wiedza, doświadczenie 
i pasja do motoryzacji! Spółka zajmuje się sprzedażą hurtową 
i detaliczną oraz doradztwem w zakresie gospodarki smarow-
niczej dla samochodów osobowych i ciężarowych, rolnictwa, 
maszyn budowlanych oraz różnych sektorów przemysłu. Prowa-
dzimy również sprzedaż płynów eksploatacyjnych oraz kosme-
tyków samochodowych i środków do dezynfekcji.

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.

śWiĘtokrzySkie koPalnie SuroWCÓW 
mineralnyCH Sp. z o.o.
ul. na Ługach 7, 25-803 kielce
adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 kielce
tel. 41 330 15 00
Fax 41 330 15 06
e-mail: biuro@sksmkielce.pl 
handlowy@sksmkielce.pl
www. sksmkielce.pl

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, lider w za-
kresie wydobycia i przerobu kamienia oraz czołowy producent 
kruszyw i nawozów w regionie. Wapno nawozowe Dewonit 
– produkt wyróżniony „Gwiazdą Branży Rolniczej” doskonale 
sprawdza się przy odkwaszaniu, a także wzbogacaniu gleb 
w naturalne pierwiastki Ca i Mg

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (Świętokrzyskie 
Mines of Mineral Resources), a leader in the field of stone min-
ing and processing as well as a leading producer of aggregates 
and fertilizers in the region. Ecological Dewonit fertilizer lime,  
awarded with the „Star of the Agricultural Industry”, is perfect 
product for deacidification and enrichment of soils with natural 
elements of lime and magnesium. 

śWitaŁa tadeuSz P.P.H.u. „tad-len”
Wydawy 81, 63-900 rawicz
tel.: 065/ 545 12 21, 065/ 546 95 66 
e-mail: info@tad-len.pl
strona internetowa: www.tad-len.pl

Oferujemy:
• Opryskiwacze polowe i sadownicze od 200l do 4000l,
• Pompy przeponowe do opryskiwaczy: 60l, 100l, 140l, 200l,
• Części zamienne do pomp i opryskiwaczy
• Maszyny rolnicze: świdry, kosiarki rotacyjne i sadownicze

takoni Sp. z o.o.
ul. bestwińska 103a
43-346 bielsko-biała
tel.: +48 33 484 24 00
mail: takoni@takoni.com.pl
www.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 prod-
ucts 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.
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taleX Sp. z o.o. 
ul. dworcowa 9c, 77-141borzytuchom
tel. +48 59 821 13 40
e-mail: biuro@talex-sj.pl
www.talex-sj.pl
https://www.facebook.com/taleX-117245845115595/

Talex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Dworcowa9C 
77-141 Borzytuchom (059) 82 11326. Firma Talex posiada ponad 
30-letnie doświadczenie w produkcji maszyn rolniczych i komu-
nalnych. W stałej ofercie znajdują się: kosiarki rotacyjne, kosiarki 
dyskowe przednie i tylnie, kosiarki bijakowe mulczery, kosiarki bi-
jakowe, tylno-boczne, przetrząsacze, zgrabiarki,  zamiatarki.

Talex Spółka z ograniczoną odpopwiedzialnością ul. Zwycięstwa 
33 77-141 Borzytuchom (059)82 113 26 Talex has more than 30 
years of experience of producing agriculture machinery. The of-
fer includes: rotary movers, front and rear disc mowers, universal 
shredders, flail-side mowers, tedders, rotary rakes, sweepers.

tanCo autoWraP ltd
royal oak road
bagenalstown, Co. Carlow
r21 e278, ireland
+ 48 577 238 501
e-mail: biuro@itanco.com 
www.tanco.global/pl

Tanco Autowrap Ltd to Irlandzki (od 1963 r.) producent inno-
wacyjnych owijarek, kosiarek i osprzętu do zielonki. Wysoko 
ceniony ze względu na ich niezawodność i trwałość, ale także 
– bezkompromisową jakość. Na przestrzeni lat opatentowaliśmy 
dziesiątki przełomowych rozwiązań, dzięki czemu Tanco jest 
jedną z najbardziej szanowanych i szybko reagujących – na po-
trzeby użytkownika – marek w świecie rolniczym.

Tanco Autowrap Ltd is an Irish (since 1963) producer of innova-
tive wrappers, mowers and accessories for forage. Highly valued 
for their reliability and durability, but also - uncompromising qual-
ity. Over the years, we have patented dozens of breakthrough 
solutions, making Tanco one of the most respected and respon-
sive - to user needs - brands in the agricultural world.

taret Sp. z o.o. Sp.k.
ul. kościuszki 112, 05-822 milanówek
tel./fax.: +48 22 758 37 82
e-mail: biuro@taret.pl
www.taret.pl

Firma TARET istnieje 1964 roku. W początkowym okresie swojej 
działalności firma zajmowała się produkcją szpilek krawieckich. 
Kolejnym krokiem było rozpoczęcie produkcji części do maszyn 
rolniczych oraz tłumików do samochodów osobowych. Na chwilę 
obecną produkujemy Maszyny rolnicze, Nagrzewnice powietrza 
PROTON oraz Płytowe wymienniki ciepła. Na zlecenie firm Pol-
skich i zagranicznych wytarzamy detale z materiałów stalowych. 
Pracujemy na maszynach CNC. 

tarGi kielCe S.a.
ul. zakładowa 1
25-672 kielce
tel. +48 41 365 12 22
fax +48 41 345 62 61
biuro@targikielce.pl

agroTeCH – najchętniej odwiedzane targi rolnicze w kraju są 
prezentacją najnowszych osiągnięć branży rolniczej z całego 
świata: ciągników, kombajnów i maszyn, jak i rozwiązań do na-
wożenia czy uprawy roli. Na targi zjeżdżają rolnicy z całego kra-
ju, aby znaleźć tu pełną ofertę dla swojej działalności. Agrotech 
to jedno z największych wydarzeń organizowanych w Targach 
Kielce, a XXVIII edycja odbędzie się, tradycyjnie na wczesną 
wiosnę, od 17 do 19 marca 2023 roku.

agroTeCH – the most frequently visited agricultural fair  in 
Poland is a presentation of the latest achievements of the ag-
ricultural industry from around the world: tractors, combine har-
vesters and machines, as well as solutions for fertilization and 
cultivation. Farmers from all over the country come to the fair to 
find a full offer for their businesses. Agrotech is one of the largest 
events organized at Targi Kielce. The 28th edition will be held 
from 17 to 19 March 2023.

teCH-kom Przemysław laskowski 
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, 
pługów AMAZONE. Wyłączny importer  przystawek do zbioru 
kukurydzy na ziarno, hederów do zbioru zbóż, soi, słonecznika 
marki GERINGHOFF, rozrzutników obornika ROLLAND oraz 
kosiarek bijakowych AMAZONE,  VOTEX.
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teCHnoPol aGro Sp. z o.o. 
daleszynek 7 
64-423 lubosz 
e-mail: biuro@technopolagro.pl

teeJet Poland Sp. z o.o.
ul. innowatorów 8 
62-070 dąbrowa 
tel: +48 61 843 02 81
info.poland@teejet.com

TeeJet projektuje rozwiązania precyzyjnego opryskiwania dla 
rolnictwa. Produkujemy kompleksową linię produktów, od rozpy-
laczy i systemów opryskiwania PWM po produkty dla rolnictwa 
precyzyjnego. Wierzymy w inteligentne rolnictwo i zrównowa-
żoną ochronę upraw i chcemy zmienić status quo technologii 
aplikacji. Używaj mniej, zużywaj mniej i marnuj mniej. Razem 
możemy sprawić, że każda kropla będzie się liczyć!

TeeJet designs precision spraying solutions for agriculture. We 
manufacture a comprehensive line of products, from spray noz-
zles and PWM spraying systems to precision farming products. 
We believe in intelligent farming and sustainable crop protection 
and want to change the status quo of application technologies. 
Use less, consume less, and waste less. Together we can make 
every drop count!

teFF llC
mykolaivska doroga 128 
65102 odesa, ukraine
+380 (67) 538 83 83 
e-mail: teff@teff.com.ua 
www.teff.com.ua

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.

terdom krzysztof bialik
ul. raciborska 88
48-130 kietrz
tel. 730811600
www.terdom.pl

Firma powstała w 2012 r., zajmujemy się sprzedażą zabawek 
rolniczych marki Bruder i nie tylko, pełna nasza oferta dostępna 
jest na stronie internetowej www.terdom.pl. Zabawki firmy BRU-
DER cechują się wysoką jakością, wykonane są z najwyższej 
jakości materiałów, odzwierciedlają w drobnych szczegółach 
oryginalne pojazdy/maszyny rolnicze. Oprócz tego, że są bez-
pieczne, wpływają również na rozwój dziecka pobudzając jego 
wyobraźnię.

The company was founded in 2012, we sell agricultural toys 
of the Bruder brand and more, our full offer is available on the 
website www.terdom.pl. BRUDER toys are characterized by 
high quality, are made of the highest quality materials, reflect 
the original agricultural vehicles / machines. Apart from being 
safe, they also influence the child’s development by stimulating 
their imagination.

termo2PoWer S.a.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel. 22 376 22 99
email biogazownie@termo2power.com

Termo2Power S.A. oferuje rozwiązania w zakresie energii od-
nawialnej, takie jak mikrobiogazownie/bifacial-elastyczne i hy-
brydowe panele słoneczne/magazyny energii, a dzięki spółce 
zależnej również „rolnictwo cyrkularne” ze szklarniami i hydro-
poniką oraz zgazowaniem odpadów i biomasą. Termo2Power 
przyjmuje również płatności w krypto waluty takie jak Bitcoin-
-ETH i X3MCoins/tokeny.

Termo2Power S.A. is offering renewable energy solutions 
like Micro Biogas Digesters/Bifacial-flexible and Hybrid Solar 
panels/Energy storage and through its daughter company also 
“Circular farming” with Greenhouses and Hydroponics as well 
as gasification of waste streams.Termo2Power accepts also 
payments in crypto currencies like Bitcoin-ETH and X3MCoins/
tokens
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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; 

tH eGriteCH llC
Striyska str. 45, 79026 lviv, ukraine
+380 (44) 358 82 10
e-mail: marketing1@egritech.org 
www.egritech.org

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 prze-

jezdne
W naszej produkcji korzystamy z 50-letniego doświadczenia 
naszego niemieckiego właściciela. Ciągła kontrola jakości oraz 
zgodność naszych produktów z wymogami przepisów o ochro-
nie zwierząt powoduje zainteresowanie nimi w całej Europie.

timaC aGro PolSka
batorowska 15, 62-081 Wysogotowo 
tel. 695 554 444
e-mail: biuro@pl.timacagro.com
www.pl.timacagro.com

Timac Agro Polska należące do Grupy Roullier, od 16 lat nie-
przerwanie działa na polskim rynku. Firma jest jednym z najwięk-
szych na świecie przedsiębiorstw branży rolniczej zajmującym 
się produkcją i sprzedażą innowacyjnych środków przeznaczo-
nych zarówno dla roślin jak i zwierząt. Tylko w Polsce zatrudnia 
ponad 100 doradców, którzy wspierają rolników w całym kraju. 
Dzięki temu firma nieustannie się rozwija, co umożliwia nam po-
zyskiwanie nowych partnerów.

Timac Agro Polska is part of the Roullier Group and has been con-
tinuously active in the Polish market for 16 years. The company is 
one of the world’s largest agricultural companies engaged in the 
production and distribution of innovative products for plants and 
animals. In Poland alone, it employs more than 100 advisors sup-
porting farmers throughout the country. As a result, the company 
is constantly evolving, which enables us to gain new partners.

toolmeX truCk Sp. z o.o. 
ul. metalowa 7b 
26-500 Szydłowiec 
www.toolmex-truck.com.pl

toPnaSiona.Pl 
tel. kom. 508 200 201
kontakt@topnasiona.pl
www.topnasiona.pl

Top Nasiona zaopatruje gospodarstwa rolne w całym kraju w kwa-
lifikowany materiał siewny kukurydzy, rzepaku, zbóż, słonecznika 
oraz mieszanek pastewnych, lucerny i mieszanek poplonowych.  
Od lat dokładamy wszelkich starań, by dostarczać polskim rolni-
kom najwyższej jakości nasiona najlepszych odmian, dostosowa-
nych do Polskich warunków. Posiadamy własne pola uprawne, 
w różnych częściach kraju. Wysiewamy i testujemy na nich nowe 
odmiany zanim wprowadzimy je do gospodarstw, a wybieramy tyl-
ko najlepsze odmiany! Dzięki temu mamy pewność, że oferowane 
przez nas odmiany spełnią oczekiwania polskich gospodarstw. 

Top Nasiona supplies farms throughout the country with certified 
seed of corn, rapeseed, cereals, sunflower, as well as fodder 
mixtures, alfalfa and post-harvest mixtures.  For years, we have 
made every effort to provide Polish farmers with the highest 
quality seeds of the best varieties, adapted to Polish conditions. 
We have our own fields, in different parts of the country. We 
sow and test new varieties on them before introducing them to 
farms, and we choose only the best varieties! We are sure that 
the varieties we offer will meet the expectations of Polish farms.
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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.

tout Pour le Grain
2 rue des Jonquilles
Fr-89260 Perceneige
FranCJa/ FranCe
tel. 33/ 038 688 9800
e-mail: contact@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. 698 609 770
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.

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.

traktomiX Wojciech Siepak 
kąkolewo, ul.Sosnowa 4a
64-113 osieczna 
tel. kom. 517 692 131
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. 
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tranSPortbandenFabriek ea broekema bV 
de zwaaikom 1,
 9641 kV  Veendam / Holandia 
+31(0) 598 61 55 37, + 48 733 739 853
e-mail: info@broekema.nl
www.broekema.nl

Niezawodność, pionierstwo i innowacje są głównym celem w or-
ganizacji Broekema. Aby sprostać tym stale rosnącym wymaga-
niom, Broekema ciągle inwestuje w nowe technologie, edukację 
i innowacje. Dzięki szerokiej gamie specjalności mamy bezpo-
średni dostęp do wiarygodnych źródeł zaopatrzenia naszych 
komponentów i surowców. Odróżniamy się od konkurencji pod 
względem jakości i innowacyjności, wykorzystując zaawanso-
waną technologię i trwałe rozwiązania.

Reliability, pioneering and innovation are the main focus in the 
Broekema organization. To meet these ever-increasing de-
mands, Broekema continuously invests in new technology, edu-
cation and innovation. With a wide range of specialties, we have 
direct access to reliable sources of supply for our components 
and raw materials. We differentiate ourselves from our competi-
tors in terms of quality and innovation, using advanced technol-
ogy and durable solutions.

traVi_GaraGe 
tomisławice 29, 62-619 Sadlno
tel. 726 649 860
e-mail: pawel6793@wp.pl

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 przedstawicielem 
na Polskę producenta mobilnych mieszalni pasz firmy Gmelin. 
Sprzedajemy nowe i używane mobilne mieszalnie, świadczymy 
serwis, szkolenie z zakresu obsługi mieszalni pasz oraz orygi-
nalne części zamienne. Firma Turbańscy zajmuje się również 
usługowym mieszaniem pasz na terenie całego kraju.

The company Turbanscy affected for 25 years. We are a Polish 
manufacturer’s representative of the mobile grinding and feed 
mixing machines the name GMELIN. We sell new and used mo-
bile grinding and original spare parts. Render services, course 
of instruction the service of the mobile grinding. The company 
Turbanscy the service-mixing of feeds on the area of Poland.

uab „aGrotekaS”
k. donelaicio g. 62-1
44248 kaunas / litwa 
+370/ 656 506 07
e-mail: export@agrotekas.com
www.stark-agri.com

unia Sp. z o.o.
Szosa toruńska 32/38
86-300 Grudziądz
tel.: +48 56 451 05 
e-mail: info@uniamachines.com
www.uniamachines.com

Polski producent maszyn rolniczych posiadający 4 fabryki oraz 
mający historię sięgająca  140 lat. Producent maszyn upra-
wowych – pługi i agregaty uprawowe, siewników i agregatów 
uprawowo-siewnych, rozsiewaczy i rozrzutników, pras, owijarek, 
kosiarek, sadzarek i kombajnów do ziemniaków. 

Manufacturer of agriculture equipment which have 4 factories in 
Poland. Manufacturer of cultivation machines – ploughs, stubble 
cultivators, harrows, seeders, combination seed drills, manure 
and mineral fertilization, balers, wrapers, mowers and machines 
for potato technology. Company have more than 140 years of 
tradition.
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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.

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 rolni-
cza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydak-
tyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe 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 kształcenia są innowacyjne, 
uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz nie-
zbędną wiedzę biologiczną, informatyczną 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. 

uniWerSytet PrzyrodniCzy W Poznaniu 
Wydział inżynierii środowiska i inżynierii 
mechanicznej
ul. Wojska Polskiego 20, 60-637 Poznań
https://wisim.up.poznan.pl
https://www.facebook.com/Wydz.iSim/
instytut@up.poznan.pl; tel. 61 848 7156

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej jest 
nową jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. WI-
SiIM przyciąga do swego grona przedsiębiorców, naukowców 
oraz studentów, których zachęca siedem atrakcyjnych kierun-
ków studiów, w tym inżynieria rolnicza, ekoenergetyka, inżynie-
ria ochrony klimatu. Przedsiębiorcom oferujmy wsparcie przy 
realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
 

The Faculty of Environmental Engineering and Mechanical En-
gineering is a new unit of Poznań University of Life Sciences. 
FEEME attracts to its membership enterprises, scientists, but 
also students, who are attracted seven attractive fields of study, 
including agricultural engineering, ecoenergetics, and climate 
protection engineering. For enterprises we offer support for re-
search and development projects.

uSarya PolSka Sp.zo.o.
Stare Gumino 10, 09-164 dzierzążnia
tel 608 868 665
mail: agolebiewska.usaryapolska@gmail.com

Spółka Usarya Polska Sp. Zo.o. została powołana do życia 
w 2017 r. Firma prowadzi działalność związaną opracowywa-
niem koncepcji, ochroną własności, intelektualnej i produkcją 
specjalistycznych maszyn i urządzeń dla rolnictwa, leśnictwa 
i ogrodnictwa. Celem naszej firmy jest opracowywanie nowator-
skich rozwiązań, których jeszcze na rynku nie ma. Nie powie-
lamy już istniejących rozwiązań, staramy się łamać schematy 
i wprowadzać nowatorskie produkty.

The company Usarya Polska Sp. Zoo. was established in 2017. 
The company was involved in the development of concepts, IP 
protection and production of specialized machinery and equip-
ment for agriculture, forestry and horticulture. Our company’s 
goal is to develop innovative solutions that are not yet available 
on the market. We do not duplicate existing solutions, we try to 
break the patterns and introduce new products.
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V.orlandi Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Sokołów 9, 62-070 dopiewo
biuro i magazyn główny:
ul. Polna 7b, 62-070 dąbrówka
tel. 61 894 43 10
kom.: +48 505 691 950  +48 511 507 177
www.zaczepy24.pl  www.sklep.zaczepy24.pl 
e-mail: zamowienia@orlandi.pl

V.ORLANDI POLAND ZMIENIA SIĘ W SAPALA GROUP. 
Oferujemy pełną gamę systemów zaczepowych z homologa-
cją do ciągników i przyczep rolniczych produkcji własnej jak i 
innych producentów. Specjalizujemy się w zaczepach AGRO: 
kulowych, automatycznych, manualnych, uchach dyszla, 
płytach i ramach mocujących do ciągników oraz systemach 
zaczepowych TRUCK do samochodów ciężarowych, naczep 
i przyczep: siodłach żeliwnych i stalowych, podporach do na-
czep i obrotnicach – wszystko dostępne na naszym portalu 
ZACZEPY24.

V.ORLANDI POLAND IS CHANGING INTO SAPALA GROUP. 
We offer a full range of ball, automatic and manual drawbar 
couplings, drawbar eyes, towing brackets for agricultural trac-
tors and all types of hitch systems for trucks, semi-trailers and 
trailers, fifth wheels, landing gears and ball races.

VÄderStad Sp. z o.o.
ul. Jakubowska 35
62 – 045 Pniewy
tel.: +48 61 291 22 15
e-mail: infopl@vaderstad.com
www.vaderstad.com

Producent maszyn do uprawy gleby i siewu. Ceniony przez 
rolników na całym świecie za najwyższą jakość oraz uni-
wersalność oferowanego sprzętu. Produkty Väderstad, 
sprawdzają się w każdych warunkach glebowych oraz we 
wszystkich technologiach uprawy. Firma gwarantuje swo-
im klientom doradztwo, serwis posprzedażowy oraz pełną i 
szybką dostępność części zamiennych. Väderstad oferuje 
agregaty uprawowe oraz siewne, a także siewniki precyzyjne 
do szybkiego siewu.

Polish agent of Swedish soil tillage and drilling machines 
manufacturer. Recognized by farmers around the world for the 
highest quality and versatility of the offered equipment.  Väder-
stad products turn out to be useful in every soil conditions and 
every tillage technology. The company guarantees to its clients 

the complete and fast service along with full access to spare 
parts. Väderstad is offering cultivators, drills and planters for 
fast seeding. 

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, Q 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 ap-
preciated 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 high-
est level of efficiency and reliability in all conditions. Valtra is 
a worldwide brand of AGCO.

VantaGe PolSka Sp z o.o.
lider w branży precyzyjnego rolnictwa w Polsce!
Gdynia, ul. ikara 10/2/8 
biuro operacyjne:
olsztyn, ul. towarowa 9f pok. 36
tel. 7 800 800 35
www.precyzyjnerolnictwo.com
Facebook.com/trimblepolska
e-mail: biuro@vantagepolska.pl

Od 2004 roku wdrażamy technologie obniżające koszty produk-
cji rolnej. Nasze specjalizacje:
• systemy nawigacyjne Trimble
• badania gleby, mapy zasobności i zmienności oraz skanowa-

nie pól
• zmienne dawkowanie nawozów VRA
• kontrola sekcji i przepływu siewników punktowych oraz opry-

skiwaczy
• zdjęcia satelitarne kondycji  upraw
• roboty pielące Garford i  opielacze z prowadzeniem optycz-

nym Cavalaretti
• autonomiczny robot polowy ROBOTTI
• sklep internetowy z akcesoriami Muller Elektronik isobus.pl
Implementujemy tylko takie technologie, które przynoszą zysk 
i oszczędności. Zapraszamy do współpracy!
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Varz llC
Palohi str. 109 
51600 Verhnodniprovsk
ukraine 
+38 050 321 20 38
e-mail: varz@gameta.ua 
www.varz.ua

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.

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.

VitaFer Sp. z o.o. sp.k. 
ul. aleja krakowska 19,
05-555 tarczyn
www.vitafer.pl
tel. 730 788 188
e-mail: office@vitafer.pl
www.vitafer.pl

Specjalizujemy się w produkcji nawozów, które można wykorzy-
stać zarówno w rolnictwie, sadownictwie czy warzywnictwie. Na-
sze nawozy to rewolucyjna, zawiesinowa forma, która pozwala 
uzyskać jeszcze lepszy wzrost plonów przy zachowaniu pełnego 
bezpieczeństwa stosowania .Nawozy VitaFer zaopatrują rośliny 
w brakujące makro- i mikroelementy oraz zapobiegają występo-
waniu ich deficytów. www.vitafer.pl

We specialize in providing our clients with fertilizers that can be 
used in agriculture, in orchards and vegetables. Our fertilizers 
are a revolutionary suspension form, that allows you to get even 
better yield growth while maintaining full safety of use. VitaFer 
fertilizers provide plants with makro- and microelements and 
prevent their deficiencies. www.vitafer.pl/en/

VoGelSanG Sp. z o.o.
aleja San Francisco 9
55-020 rzeplin
kontakt:
region zachód:
robert Woźniak, 783 979 750
region Wschód:
Piotr Smarżewski, 697 979 449
tel. 0048 71 798 95 80
fax 0048 71 798 95 82
e-mail: poland@vogelsang.info 
internet: http://www.vogelsang.info 

Firma oferuje aplikatory do gnojowicy o szerokościach robo-
czych 6-36 m, pompy rotacyjne do gnojowicy i osadów (stacjo-
narne, z silnikiem hydraulicznym i na WOM), turbo napełniacze 
PowerFill, wspomagające załadunek beczek próżniowych. Po-
siadamy w ofercie ponadto rozdzielacze do gnojowicy, agregaty 
X-Till do nawożenia gnojowicą przy rzędowej bez orkowej upra-
wie pasowej, maceratory do odbioru i rozdrabniania ciężkich 
ładunków oraz wiele innych rozwiązań dla rolnictwa.
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VSteel miCHaŁ WrzeSiŃSki doradztWo
ul. Smoleńska 51a, 85-871 bydgoszcz
tel. 785-387-055
e-mail: info@vsteel.pl
www.vsteel.pl

Firma VSTEEL jest producentem urządzeń dla rolnictwa. Od 
początku istnienia kładzie nacisk na jakość oraz trwałość swo-
ich wyrobów. Współpraca z partnerami w Polsce i za granicą 
pozwoliła na zrozumienie potrzeb klientów i na wykorzystywa-
nie tych doświadczeń przy projektowaniu nowych produktów. 
Produkuje: szeroką gamę łyżek, chwytaków, ram montażowych, 
przystawek do ładowaczy czołowych.

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 
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.

W.P. SiGma Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5
62-025 kostrzyn, woj. Wielkopolskie
tel. +48 61 89-70-400
mail:  info@sigma-wp.com.pl
www.sigma-wp.com.pl

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy  MOTUL prowa-
dzimy działalność  handlową polegającą na obrocie tymi pro-
duktami. Świadczymy doradztwo techniczne w zakresie doboru 
i eksploatacji środków smarnych. Posiadamy również  w swojej 
ofercie części zamienne , akcesoria, filtry olejowe, hydrauliczne 
oraz powietrza.

We are an authorized distributor of the MOTUL company, we 
conduct commercial activities involving the sale of these prod-
ucts. We provide technical advice on the selection and use of 
lubricants. We also offer spare parts, accessories, oil, hydraulic 
and air filters.

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

Firma WALD-GOLD jest rodzinną  firmą z całkowitym polskim 
kapitałem. Podstawowym atutem jest prawie 30-letnie doświad-
czenie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, które sukce-
sywnie przekłada się na produkcję towarów najwyższej  jakości. 
Główny asortyment oferowanych produktów:
• SIaTKa roLNICza do owijania bel “STroNger” i “Co-

BaLT”
• SzNUreK roLNICzy 
• Taśma spinająca PP i PET
• Siatka do paletyzacji

WALD-GOLD is a family company with exclusively Polish 
capital. The main asset is almost 30 years of experience in the 
plastics processing industry, which successively translates into 
the production of the highest quality goods. The main range of 
products offered:
• agrICULTUraL NeT for wrapping bales „STroNger” 

and „CoBaLT”
• agrICULTUraL STrINg
• PP and PET strapping tape
• Palletizing net

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-
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wienia trzody chlewnej. Maksimum jakości i efektywności na 
wszystkich etapach hodowli trzody chlewnej. 

Comprehensive equipment of the pig farm. Modern technolo-
gies, eco-friendly and animal-friendly solutions, adapted to in-
dividual 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.

Weidemann PolSka
oddział Weidemann toruń
ul. Polna 124/126
87-100 toruń

Jesteśmy polskim przedstawicielstwem niemieckiego produ-
centa ładowarek podwórzowych, ładowarek kompaktowych, 
teleskopowych nośników narzędzi oraz narzędzi roboczych do 
w/w maszyn. Zapewniamy serwis i dostęp do części zamiennych 
w czasie okresu gwarancyjnego oraz po nim na terenie całej Pol-
ski poprzez profesjonalną sieć Dilerską.

We are a Polish representative of the German manufacturer 
yard loaders, compact loaders, telescopic tool carriers, and wor-
king tools to machines. We provide service and access to spare 
parts during the warranty period and after it at the whole Poland 
territory by professional dealership network.

Wektor SPÓŁka JaWna r. mroczewska 
Ł. Przeciszewski
ul. na zapleczu 16, 87-100 toruń, Polska
mariusz mroczkowski
+48 509 395 470 (Whatsapp)
+48 56 657 03 50 
info@wektortorun.com
www.briquetting-pelleting.com 
www.wektortorun.com 

WEKTOR produkuje linie do produkcji brykietu i pelletu z biomasy 
rolnej i leśnej, w której podstawowym urządzeniem jest brykieciar-
ka mechaniczna mimośrodowo-tłokowa BT60. Nasza technologia 
umożliwia przetworzenia praktycznie każdego dostępnego na 
świecie rodzaju biomasy, zarówno na brykiet o średnicy od 50 do 
70 mm, jak i pellet o średnicy 7-8 mm, 11-13 mm lub 17-20 mm

WEKTOR manufactures briquette and pellet production lines 
from agricultural and forestry biomass, with the BT60 eccentric 
and piston mechanical briquetting press as the basic equipment. 
Our technology enables the processing of virtually every type 
of biomass available in the world, both into briquettes with dia-
meters from 50 to 70 mm and pellets with diameters of 7-8 mm, 
11-13 mm and 17-20 mm.

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
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 vegetable 
growing like raspberry & blueberry harvesters, currant, choke-
berry & haskap harvesters, sour cherry, plum & apple harvest-
ers, tunnel sprayers, machines for cleaning and caring orchards 
and plantations and single-seed sowing machines, machines for 
ridge forming, vegetable transplanters, carrot toppers, vegetable 
harvesters.

WeSStron Produkt s.c.
augustowo 6
86-022 dobrcz k. bydgoszczy, Polska 
tel. +48 52 364 96 07
e-mail: info@wesstron.pl
www.wesstron.pl
https://www.facebook.com/Wesstron-1761115190799047/

Firma Wesstron zajmuje się przygotowaniem kompleksowych 
projektów budynków inwentarskich. Specjalizujemy się w bu-
dowie oraz wyposażeniu ferm hodowlanych. W naszej ofercie 
znajdują się m.in. 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 25 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 
more than 25 years of experience.
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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.

WienHoFF
ratowice 3 
64-111 lipno 
tel. 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.

WieśCi rolniCze PoŁudnioWa oFiCyna 
WydaWniCza Sp. z o.o.
ul. kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 31
biuro reklamy:
tel. 508 510 537
e-mail: redakcja@wiescirolnicze.pl
www.wiescirolnicze.pl

„wieści rolnicze” to rolniczy miesięcznik branżowy ukazujący 
się w nakładzie 40.000-42.000 (nakład kontrolowany) egzem-
plarzy. Przekazuje najnowszą wiedzę na temat upraw, hodowli 
i techniki rolniczej. Współpracuje z ekspertami z zakresu prawa, 
ubezpieczeń społecznych i finansów. Przedstawia sylwetki pro-
ducentów żywności, pokazuje drogi rozwoju, możliwości pozy-
skania funduszy. 

wiescirolnicze.pl to branżowy portal rolniczy, który miesięcznie 
odwiedza około 200.000 użytkowników. Codziennie dostarcza 
nowych informacji związanych z rolnictwem i z życiem wsi.

kanał wieści rolnicze na youTube – opublikowano na nim 
ponad 600 filmów o tematyce rolniczej, które wyświetlono 23 
milionów razy. Kanał ma 40.000 subskrybentów, miesięcznie 
odwiedza go średnio 300.000 widzów

 

WiGmet t. dyrsowicz W. maślanka Spółka 
komandytowo akcyjna 
ul. os. kazimierza Wielkiego 9 
56-200 Góra
tel. 506 803 421
e-mail: tomasz@betblok.pl
www.betblok.pl

Marka BETBLOK System® jest producentem prefabrykatów 
betonowych, takich jak: bloki betonowe, płyty drogowe i ele-
menty betonowe na indywidualne zamówienie. Właścicielem 
marki jest spółka Wigmet S.C. Tomasz Dyrsowicz i Waldemar 
Maślanka, która od kilkunastu lat z sukcesem podbija polski 
rynek. W ostatnim czasie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów BETBLOK System wprowadził produkcję i montaż za-
daszeń łukowych wpasowujących się idealnie w systemy ścian 
z blików betonowych.
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Wimar Wm Sp. z o.o.
ul. kolejowa 16, 23-200 kraśnik
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  80x120 cm i 105x130 cm, tyczki bambusowe, skrzy-
niopalety, skrzynki plastikowe, łubianki plastikowe, opakowania 
celulozowe, sznurek sizalowy.

Raschel bags with drawstring and on rolls, woven polypropylene 
bags, pp leno mesh bags,  jute bags,  Big-Bags, packing nets-knit-
ted sleeve, working gloves, tarpaulins, rubber bands, pallet net, 
stretch foil, nonwovens, shading nets, container net bags for fire-
wood UV stabilized 80x120 cm and 105x130 cm, bamboo poles, 
plastic containers, plastic crates, paper packages, sisal twine.

WinterSteiGer a.G.
dimmelstrasse 9
a-4910 ried im innkreis, auStria
tel. 43/ 775 291 90
e-mail: seedmech@wintersteiger.at

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 liderów 
budownictwa rolniczego. Od prawie 50-ciu lat zajmujemy się bu-
dową monolitycznych zbiorników i silosów żelbetowych (wykorzy-
stywanych w biogazowniach lub do magazynowania gnojowicy 
czy wody) oraz nowoczesnych hal i obiektów inwentarskich, takich 
jak obory, chlewnie, kurniki, ujeżdżalnie, stajnie czy hale magazy-
nowe i produkcyjne w konstrukcji stalowej lub z drewna klejonego.

The company Wolf System Sp. z o.o. is one of the European lead-
ers 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 mod-

ern halls and livestock buildings, including barns, pigsties, chicken 
coops, riding halls, stables, or warehouse and production halls, 
with structural components of steel or glued wood.

WoProl 
ul. księżomost 71a, 39-120 Sędziszów małopolski 
tel. 17/745 42 20
e-mail: biuro@woprol.com.pl
www.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 4000l z belką od 

15 do 24 m, rozkładaną ręcznie lub hydraulicznie
• Opryskiwacze polowe zawieszane od 300 do 1500 l z belką 

od 10 do 16 m
• Opryskiwacze sadownicze
• Rozsiewacze do nawozu od 300 do 3000 kg, jedno- dwutar-

czowe
• Brony zębowe ciężkie
• Kosiarko-rozdrabniacze
• Głębosze

WW ekoCHem 
Głogowo, ul. akacjowa 1
87-123 dobrzejewice 
tel.  +48 56 674 20 05
e-mail: biuro@wwekochem.com
www.ekochem.com

WW EKOCHEM oferuje najlepszą technologię sortowania i se-
paracji ziaren, nasion, roślin strączkowych i wszelkich rodzajów 
materiałów sypkich. Najnowsze generacje sorterów charakte-
ryzują się wysoką skutecznością czyszczenia. Dzięki zasto-
sowaniu kamer o najwyższej rozdzielczości oraz ponadstan-
dardowych 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 minimi-
zing losses in the rejected material.
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WytWÓrnia PaSz „lira” Sp. z o.o.
ul. Gen. Chłapowskiego 36
64-010 krzywiń
tel. 65/517 43 00
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 
voivodeship. We produce full dose, supplementary and mineral 
feed mixes, and milk substitutes for pigs, poultry, cattle and other 
animal species. We also offer zootechnical and veterinary coun-
selling.

XCamP Sp. z o.o.
Ceków 37b
62-834 Ceków
www.xcamp.pl

Sprzedajemy i wynajmujemy luksusowe kampery i przyczepy 
kempingowe wiodących marek z grupy Hymer: Laika, Etrusco, 
Eriba, Burstner. Jesteśmy do Twojej dyspozycji na każdym eta-
pie Twojej przygody z kamperami i przyczepami kempingowy-
mi. Nasi doświadczeni doradcy pomogą w doborze pojazdu do 
Twoich potrzeb.

We sell and rent luxury campers and caravans from leading 
brands from the Hymer group: Laika, Etrusco, Eriba, Burstner. 
We are at your disposal at every stage of your adventure with 
motorhomes and caravans. Our experienced advisers will help 
you choose a vehicle that suits your needs.

z.P.H. aGromiX mgr inż. roman Szewczyk
32-005 niepołomice
ul. mokra 7       
tel.: 12/ 281 10 08
fax: 12/ 281 14 53
www.agromix.com.pl
e-mail: agromix@agromix.com.pl

Jesteśmy firmą produkcyjno-usługową oferującą swoje produkty 
dla przemysłu rolniczego od 1992 roku. Głównie produkujemy 
adiuwanty: ATPOLAN 80EC, ATPOLAN BIO 80EC, ATPOLAN 
SOIL Maxx, AS 500SL, LEWAR pH – Fungi, ENTO MAX pH 
– a także środek myjący opryskiwacz CLEAN MAX WG i SL 
i 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.

zabi Sp. z o.o.
ul. dworska 22
43-354 Czaniec
tel. 33 81 09 744, 501 665 204, 504 291 373
e-mail: biuro@zabi.pl, techniczny@zabi.pl 

Oferujemy koła, zestawy kołowe do urządzeń transportu we-
wnętrznego oraz wózków magazynowych: Rolki do bram, rolki 
do wózków paletowych, zestawy kołowe ze stali nierdzewnej 
koła odporne na wysoką temperaturę, koła do dużych obciążeń, 
koła meblowe, koła pneumatyczne, wózki do bram  oraz akce-
soria bramowe. Wykonujemy również regenerację kół ,rolek, 
a także oblewamy poliuretanem detale z metalu, żeliwa oraz 
aluminium.

We offer wheels, sets of wheels for warehouse transport and 
storage trolleys: Gate rollers, pallet truck rollers, stainless steel 
castors, heat resistant wheels, heavy duty wheels, furniture 
wheels, pneumatic wheels, gate carriages and gate accessories. 
We also recover wheels and rollers, coat metal, cast iron and 
aluminum details with polyurethane. 

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.slupiawielka.coboru.gov.pl
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zakŁad meCHaniCzny „metalteCH” sp. z o.o.
ul. orla 6
78-650 mirosławiec
tel.: 67-259-51-76
poczta@metaltech.com.pl
www.metaltech.com.pl

„METALTECH” należy do czołówki polskich producentów ma-
szyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w rolnictwie, bu-
downictwie i leśnictwie. Ofertę handlową stanowią: • Przyczepy 
samozbierające ROTO • Silo-Walce • Przyczepy objętościowe 
SILO • Przyczepy skorupowe TS • Przyczepy burtowe typu DB, 
DBL i TB • Przyczepy HB z hydrauliczną ścianą boczną • Przy-
czepy budowlane PBN • Przyczepy platformowe PB  • Wozy 
przeładowcze PP • Wozy samowyładowcze RAPID • Przyczepy 
kontenerowe PH • Wozy paszowe typu WP, WP Compact, WT 
i WX • Rozrzutniki obornika TANGO, SIERRA I BRAVO • Urzą-
dzenia do pobierania pasz.

„METALTECH” is one of the leading Polish manufacturers of 
machinery and equipment used in agriculture, construction and 
forestry. The commercial offer includes: • ROTO collection trail-
ers • Silo-rollers • SILO volume trailers • TS semi-shell trailers • 
DB, DBL and TB type flatbed trailers • HB trailers with a hydraulic 
sidewall • PBN construction trailers • PB platform trailers • PP 
transhipment trucks • Wagons RAPID self-unloading trailers • 
PH container trailers • WP, WP Compact, WT and WX feed wag-
ons • TANGO, SIERRA and BRAVO manure spreaders • Feed 
collection devices.

zakŁad metaloWy „aGromaSz” Gruszczewski 
Janusz
ul. lubelska 42b
11-700 mrągowo
tel/fax. +48 89 741 21 92
e-mail: kontakt@agromasz.com.pl
www.agromasz.com.pl

AGROMASZ Mrągowo oferuje ładowacze czołowe o udźwigu 
200÷2800 kg, wysokości podnoszenia 1,66÷4,74 m do wszyst-
kich typów ciągników rolniczych, osprzęt umożliwiający załadu-
nek, rozładunek oraz transport obornika, materiałów sypkich 
i okopowych, kiszonek, bel zwijanych słomy oraz palet. Wielo-
letnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz system ISO 
9001 gwarantują wysoką jakość produkowanych wyrobów.
 
AGROMASZ in Mrągowo manufactures front loader with lifting 
capacity 200÷2800 kg and lifting height 1,66 ÷ 4,74 m to all types 

of agricultural tractors and equipment for loading, unloading and 
transport of manure, bulk materials and root vegetables, silage, 
straw bale, and pallets.  Years of experience, qualified personnel 
and ISO  9001 system guarantee high quality of manufactured 
products.

zakŁad rolniCzo PrzemySŁoWy 
„Farmutil HS” S.a
ul. Przemysłowa 4, śmiłowo
64-810 kaczory 
e-mail: utylizacja@farmutil.pl
tel. 67 342 00 00
www.farmutil.pl

Zakład Rolniczo- Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. w Śmiło-
wie jest firmą utylizacyjną z 40 letnim doświadczeniem na rynku. 
Naszą wiodącą działalnością jest pozyskiwanie sztuk padłych 
gospodarskich oraz innych produktów pochodzenia zwierzęce-
go, ich utylizacja oraz produkcja mączki i tłuszczu. Zaufało nam 
już setki klientów. Zapraszamy do współpracy!

Zakład Rolniczo- Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. in Smiłowo 
is a rendering plant with 40 years of experience on the market.  
Our main activity is the collection of fallen stock and other 
animal-by products, their disposal and the production of meal 
and fat. Hundreds of customers have trusted us. Let us start 
our cooperation!

zamet zabielski Sp.j.
09-470 bodzanów
Łagiewniki 45
tel. 24 386-27-51
e-mail: biuro@zamet.org.pl
www.zamet.org.pl

Firma ZAMET działa nieprzerwanie od 1978 roku. Aktualnie 
w swojej ofercie posiadamy takie maszyny jak: ścinacze zielo-
nek 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.
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zeFir utV Sp. z o. o.
ul. robotnicza 42a
53-608 Wrocław 

Zefir UTV to polska marka wielozadaniowych pojazdów elek-
trycznych. Pojazdy posiadają świadectwa homologacji umoż-
liwiające poruszanie się po drogach publicznych. Posiadamy 
modele zarówno z napędem 4 × 2, jak i wersje z napędem 
4 × 4 stworzone do zadań w bardziej wymagającym terenie. 
Każdy pojazd jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb 
klienta.

Zefir is the Polish brand of fully electric utility vehicles with broad 
application in farming. We are offering both 2WD and 4 × 4 ver-
sions ready to cope with challenging tasks. All our vehicles have 
Certificates of Conformity allowing for public road access with up 
to 60 km/h speed available and 80 km range.

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. Czołgowa 4
62-002 złotniki 
tel.: 61 623 32 32

e-mail: biuro@zeuspackaging.com
www.zeuspackaging.com
facebook: @zeusPackPoland

ZEUS EPICROP dostarcza najwyższej jakości rozwiązania 
opakowaniowe dla sektora rolniczego, wspierając rolników 
i usługodawców w produkcji najwyższej jakości paszy dla 
ich zwierząt gospodarskich. Jesteśmy dumni z tego, że do-
starczamy rozwiązania w zakresie opakowań rolniczych dla 
rolników, usługodawców i przedsiębiorstw rolniczych, które 
chcą produkować najlepszej jakości paszę i ściółkę. Sznurki 
do pras, siatki do bel okrągłych, wysokowydajne folie do ki-
szonki 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 pro-
duce the highest quality fodder for their livestock. We pride 
ourselves on providing Agricultural Packaging Solutions for 
farmers, contractors and agricultural businesses looking to 
produce the best quality fodder and bedding. Baler Twines, 
Round Bale Netwrap, High Performance Silage Stretchfims 
and Silage Sheeting.

zumeC zakład urządzeń mechanicznych 
eugeniusz Cieśla
ul. trawniki 37
32-860 Czchów
tel. 14/ 685 32 40
e-mail: biuro@zumec.com.pl
www.zumec.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 manufac-
turing – alimentary. In our own offer we possess devices of 
the perpendicular transportation – bucket conveyors and the 
horizontal transportation: scraper conveyors, belt elevators. 
We deliver our devices for BIN. The firm possesses the cer-
tificate ISO9001:2000, all devices possess signs of the safety 
B, CE.



185

Z

zuPtor Sp. z o.o.     
ul. ogrodowa 6
63-800 Gostyń, Polska 
tel. +48 65 572 50 90, 
tel. +48 65 572 08 86, 
e-mail: biuro@zuptor.pl 
www.zuptor.pl

Wieloletni producent wysokiej jakości: mieszalników pasz pio-
nowych i poziomych; śrutowników bijakowych ssąco-tłoczących 
i śrutowników zasypowych; linii do przygotowania paszy w ukła-
dzie pełnej automatyzacji; natłuszczarek; przenośników taśmo-
wych; silosów zbożowych i paszowych; podnośników kubełko-
wych; wyposażenia magazynów silosowo-nasienno-zbożowych. 
W ofercie firmy również maszyny wstępnego i dokładnego 
czyszczenia, zaprawiarki, systemy ważące, wagi inwentarzowe, 
silosy tkaninowe i silosy z włókna szklanego.

Manufacturer of  high quality feed mixers vertical and horizontal; 
fully automatic lines for feed preparation; oiling machines, belt 
conveyors, auger conveyors; grain and feed silos; bucket eleva-
tors; equipment for seed and grain silo stores; pre-cleaning and 
post-cleaning machines; weighing systems, livestock weighers. 
We offer fiberglass silo and silo with fabric.

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. Produ-
kujemy maszyny do upraw ekologicznych.

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 make 
machines for ecological cultivation.
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1. CiąGniki / traCtorS

0101 Ciągniki / tractors

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
AGRO RAMI 
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
AGROMEHANIKA d.d.
AGROTEX Przemysław Adamowicz
ANDERWALD
ARGO TRACTORS POLSKA Sp. z o.o. 
BAYWA AG 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
DEVISIONER Sp. z o.o. 
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KAWASAKI POLSKA 
KIOTI POLSKA 
KORBANEK Sp. z o.o.
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
LS TRACTOR POLSKA 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
MULTIMOTORS 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
STEYR
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
SUPERABO Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
VALTRA, AGCO 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

4EVERYTHING Jacek Kalkowski
AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRIHANDLER
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
CODEX 
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
GĄSKA Sp. z o.o.
HEKTOS
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k.
HYDROTOR S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KATPOL Sp. z o.o.
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KORBANEK Sp. z o.o.
LS TRACTOR POLSKA
MTZ POLSKA Sp. z o.o.
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak
NEW HOLLAND AGRICULTURE
RAITECH Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik
SERVICE MOTOARE NORD SRL
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
VALTRA, AGCO Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

0103 nośniki narzędzi / tool carriers

AGROMEHANIKA d.d.
HANS SAUTER GmbH 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
TEHNOS d.o.o.

0104 Ciągniki specjalne / Special tractors 

AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGROMEHANIKA d.d.
ARGO TRACTORS POLSKA Sp. z o.o. 
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
VALTRA, AGCO Sp. z o.o.

0105 Ciągniki wąskie / narrow-track ractors 

AGROMEHANIKA d.d.
ARGO TRACTORS POLSKA Sp. z o.o. 
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FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
TEHNOS d.o.o.
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
VALTRA, AGCO Sp. z o.o.

0106 mini-ładowarki / Farmyard and animal housing loaders 

ADS TECHNIC s.c. 
AGROBLAZ Błażej Sikora 
GIANT Polska – ładowarki 
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
SCHMiDT 
WEIDEMANN POLSKA 

0107 Ładowarki kołowe i przegubowe / Wheel loaders 

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGRIHANDLER
AGROBLAZ Błażej Sikora 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
FARMTRADE 
GIANT Polska – ładowarki 
HYDRAULIKA SIŁOWA „SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SCHMiDT 
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA 

0108 Ładowarki teleskopowe / telehandlers 

AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRIHANDLER
AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 
AGRO RAMI 
AGROBLAZ Błażej Sikora 
AGROMIX 
CASE IH 
DEVISIONER Sp. z o.o. 
DIECI SRL
DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
GIANT Polska – ładowarki 
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HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
LTD. “DZST 2”
MERLO POLSKA Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
RAITECH Sp. z o.o. 
WEIDEMANN POLSKA 

0109 Ładowacze czołowe, ładowacze zawieszane i przyczepiane / Front, rear and tail loaders 

AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGROMASZ 
AGRO-MAX Pstrągowski Krzysztof 
AGROMIX 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
FARMTRADE 
HANS SAUTER GmbH 
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
LS TRACTOR POLSKA 
LTD. “DZST 2”
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
MX Polska Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
PPHU ,,HYDRAMET” Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
VALTRA, AGCO Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

2. PrzyCzePy i PoJazdy tranSPortoWe / trailerS and tranSPort VeHiCleS

0201 Przyczepy i pojazdy transportowe / trailers and transport vehicles

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o. 
ANDERWALD
ASO VOLKSWAGEN Staszak Duszniki
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
DEVISIONER Sp. z o.o. 
EKOPOM
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
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HANS BRANTNER GmbH 
HYDRAULIKA SIŁOWA „SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
INOFAMA S.A.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
MCMS WARKA Sp. z o.o. 
METAL-FACH Sp. z o.o. 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
NT JOP zabudowy specjalistyczne samochodów 
PETER KRŐGER GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
XCAMP Sp. z o.o. 
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0202 Przyczepy wywrotki / tippers 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o. 
ANDERWALD
ASO VOLKSWAGEN Staszak Duszniki
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
DEVISIONER Sp. z o.o. 
EKOPOM
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HANS BRANTNER GmbH 
HYDRAULIKA SIŁOWA „SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
INOFAMA S.A.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
MCMS WARKA Sp. z o.o. 
METAL-FACH Sp. z o.o. 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
NT JOP zabudowy specjalistyczne samochodów 
PETER KRŐGER GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
XCAMP Sp. z o.o. 
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG
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0203 Przyczepy objętościowe / Silage trailers 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EKOPOM
FARMTRADE 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HANS BRANTNER GmbH 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
P.P.H.U. JASTECH 
PETER KRŐGER GmbH
ROLTOP Sp. z o.o. 
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0204 Przyczepy skorupowe / monoshell tipping trailers 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o. 
BOGUSLAV Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
EKOPOM
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HANS BRANTNER GmbH 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
METAL-FACH Sp. z o.o. 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
PETER KRŐGER GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0205 Przyczepy wyposażenie i części / trailers – accessories and spare parts 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
AGROFUNKA
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
EKOPOM
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HEKTOS 
HYDROTOR S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
NUMMI PRO 
PETER KRŐGER GmbH
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
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0206 Przyczepy do transportu zwierząt / livestock trailers 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
FARMTRADE 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 

0207 Przyczepy przeładunkowe / transshipping trailers

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o. 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HORSCH MASCHINEN GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0208 kontenery, zbiorniki / Containers, tanks 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
FARMTRADE 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
PETER KRŐGER GmbH
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE “POMOT” Sp. z o.o.
UNIMETAL Sp. z o.o. 

0209 Pojazdy specjalistyczne / Special vehicles 

BUSCHHOFF GmbH & Co.
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
HYDRAULIKA SIŁOWA „SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
NT JOP zabudowy specjalistyczne samochodów 
NUMMI PRO 
PLOTTNIK AGROCONSULTING
XCAMP Sp. z o.o. 
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.
ZEFIR UTV Sp. z o.o. 

0210 Wózki widłowe / Fork lifts 

AGRIHANDLER
SCHMiDT 
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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
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROFUNKA
AGROKLON Dariusz Szczygieł 
AGRO-LAND Marek Różniak
AGROLAND Sebastian Brząkała 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGROMIX 
AGRONA 
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AKPIL Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
ANDERWALD
ATMP1 Daniel Pasikowski 
AWEMAK
CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.
DA LANDTECHNIK M. Dyoniziak 
ER.MO Spa
EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 
EXPOM Sp. z o.o.
FARMSYSTEMS 
FARMTRADE 
FHU Joanna Bojanowska 
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
HEMPOL Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
HORSCH MASCHINEN GmbH
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KORBANEK Sp. z o.o.
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDSTAL Bartnik, Witkowski Sp.j. 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
LS TRACTOR POLSKA 
MANDAM Sp. z o.o. 
MARTIN-AGRO 
NAMYSŁO 
OPALL-AGRI s.r.o. 
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P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
PREMIUM LTD Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLLAND Technika Rolnicza 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
SUPERABO Sp. z o.o. 
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
USARYA POLSKA Sp. z o.o. 
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 
WOPROL 

0302 Głębosze / Subsoilers 

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGRICARB 
AGRIHANDLER
AGRIMET Sp. z o.o. 
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROFUNKA
AGROLAND Sebastian Brząkała 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGRONA 
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
AWEMAK
DA LANDTECHNIK M. Dyoniziak 
ER.MO Spa
EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 
EXPOM Sp. z o.o.
FARMTRADE 
FHU Joanna Bojanowska 
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HE-VA ApS
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KAMAGRO Kamil Sprawka 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDSTAL Bartnik, Witkowski Sp.j. 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
MCMS WARKA Sp. z o.o. 
MINOS AGRI Polska 
OPALL-AGRI s.r.o. 
ÖZDOKEN TARIM Makinalari San. Ve Tic. A.S. 
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P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
WOPROL 

0303 Pługi / Ploughs 

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRICARB 
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROLAND Sebastian Brząkała 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGROMIX 
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AKPIL Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
ATMP1 Daniel Pasikowski 
AWEMAK
BAIG AGRICULTURAL EQUIPMENT AND FARMING IMPROTERS (SMC-PRIVATE) LIMITED 
ER.MO Spa
EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 
FHU Joanna Bojanowska 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
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.
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
OPALL-AGRI s.r.o. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
ROLLAND Technika Rolnicza 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UNIA Sp. z o.o. 

0304 Grubery / Stubble cultivators 

AGRICARB 
AGRIHANDLER
AGRIMET Sp. z o.o. 
AGROFUNKA
AGROKLON Dariusz Szczygieł 
AGROLAND Sebastian Brząkała 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
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AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AGRONA 
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
ER.MO Spa
EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 
EXPOM Sp. z o.o.
FHU Joanna Bojanowska 
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
HORSCH MASCHINEN GmbH
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KAMAGRO Kamil Sprawka 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDSTAL Bartnik, Witkowski Sp.j. 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
MINOS AGRI Polska 
NAMYSŁO 
OPALL-AGRI s.r.o. 
P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
REMPRODEX Sp. z o.o.
UNIA Sp. z o.o. 

0305 brony talerzowe / disc harrows

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGRIHANDLER
AGRIMET Sp. z o.o. 
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROLAND Sebastian Brząkała 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGROMIX 
AGRONA 
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
AWEMAK
BAIG AGRICULTURAL EQUIPMENT AND FARMING IMPROTERS (SMC-PRIVATE) LIMITED 
BATYRA MASZYNY ROLNICZE
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DA LANDTECHNIK M. Dyoniziak 
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ER.MO Spa
EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 
EXPOM Sp. z o.o.
FARMTRADE 
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HE-VA ApS
HORSCH MASCHINEN GmbH
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KAMAGRO Kamil Sprawka 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
LANDSTAL Bartnik, Witkowski Sp.j. 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
LIMITED LIABILITY COMPANY „KRASNIANSKE SPECIALIZED ENTERPRISE „AGROMASH”
MANDAM Sp. z o.o. 
MARTIN-AGRO 
MINOS AGRI Polska 
MOSKIT Marek Strzyż
NAMYSŁO 
OPALL-AGRI s.r.o. 
P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
ROLLAND Technika Rolnicza 
SIPMA S.A.
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
UNIA Sp. z o.o. 
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 

0306 kompaktowe brony talerzowe / Short disc harrows 

AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROFUNKA
AGROLAND Sebastian Brząkała 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGRONA 
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
BAIG AGRICULTURAL EQUIPMENT AND FARMING IMPROTERS (SMC-PRIVATE) LIMITED 
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
ER.MO Spa
EXPOM Sp. z o.o.
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
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GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HE-VA ApS
HORSCH MASCHINEN GmbH
KAMAGRO Kamil Sprawka 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDSTAL Bartnik, Witkowski Sp.j. 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
NAMYSŁO 
OPALL-AGRI s.r.o. 
P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
PREMIUM LTD Sp. z o.o. 
ROLLAND Technika Rolnicza 
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 

0307 brony zębowe / Field and crop harrows 

AGRIHANDLER
AKPIL Sp. z o.o. 
APV POLSKA 
BAIG AGRICULTURAL EQUIPMENT AND FARMING IMPROTERS (SMC-PRIVATE) LIMITED 
FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
UNIA Sp. z o.o. 
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 
WOPROL 

0308 brony wirnikowe / rotary harrows 

KONGSKILDE AGRICULTURE 
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.

0309 Glebogryzarki / rotavators 

AKPIL Sp. z o.o. 
ALTRO
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ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
KRACIK Sp. z o.o. Sp.k. 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LS TRACTOR POLSKA 
MINOS AGRI Polska 
NDS Grzegorz Michałek
ÖZDOKEN TARIM Makinalari San. Ve Tic. A.S. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak

0310 Wały uprawowe / rollers 

DALBO
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 

0311 agregaty do uprawy przedsiewnej / Seedbed combination 

AGRIHANDLER
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROKLON Dariusz Szczygieł 
AGROLAND Sebastian Brząkała 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGRONA 
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AKPIL Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
ATMP1 Daniel Pasikowski 
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DA LANDTECHNIK M. Dyoniziak 
ER.MO Spa
EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 
EXPOM Sp. z o.o.
FHU Joanna Bojanowska 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HEMPOL Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
KAMAGRO Kamil Sprawka 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDSTAL Bartnik, Witkowski Sp.j. 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MOSKIT Marek Strzyż
OPALL-AGRI s.r.o. 
P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
ROLLAND Technika Rolnicza 
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ROLTOP Sp. z o.o. 
SIPMA S.A.
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 

0312 technika minimalnej uprawy roli / minimum soil cultivation technology 

AGRIHANDLER
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.
DA LANDTECHNIK M. Dyoniziak 
GÜTTLER GmbH
HE-VA ApS
HORSCH MASCHINEN GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ÖZDOKEN TARIM Makinalari San. Ve Tic. A.S. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 

0313 brony łąkowe / Chain-link harrows 

AGRIHANDLER
AGRIWIR Dominik Brząkała 
AGROBLAZ Błażej Sikora 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
APV POLSKA 
DOZAMECH Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
ER.MO Spa
HE-VA ApS
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDSTAL Bartnik, Witkowski Sp.j. 
MANDAM Sp. z o.o. 
NAMYSŁO 
P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PPUH DEXWAL BIS 
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
TALEX Sp. z o.o. 

0314 maszyny uprawowe części / accessories for soil working equipment 

AGRICARB 
AGRIHANDLER
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-WIKT Sp. z o.o. 
AKPIL Sp. z o.o. 
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AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
EXPOM Sp. z o.o.
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
HE-VA ApS
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
HYDROTOR S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
NDS Grzegorz Michałek
P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PPHU ROL / EX Robert Dziuba
PPUH DEXWAL BIS 
ROLLAND Technika Rolnicza 
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
STARKON 
UNIA Sp. z o.o. 

4. SieWniki, Sadzarki, Pielniki / Seed drillS, PlanterS, HoeS

0401 Siewniki, sadzarki, pielniki / Seed drills, planters, hoes 

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGRIHANDLER
AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)
AKPIL Sp. z o.o. 
APH GROUP
APV POLSKA 
BARLAS 
DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
FARMTRADE 
FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
KRAMER START
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
NAMYSŁO 
NDS Grzegorz Michałek
ÖZDOKEN TARIM Makinalari San. Ve Tic. A.S. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
SUPERABO Sp. z o.o. 
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 



202

Branżowy spis wystawców
List of exhibitors by trade

0402 Siewniki / Seed drills

AGRIHANDLER
AGRISEM INTERNATIONAL S.A.S.
AGRIWIR Dominik Brząkała 
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)
AGROMIX 
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
APV POLSKA 
BARLAS 
EUROCOPTER (UKRAINE)
EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 
FHUP BRASTAL Janusz Makowski 
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GÜTTLER GmbH
HORSCH MASCHINEN GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
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.
MINOS AGRI Polska 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
SULKY & SKY AGRICULTURE 
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0403 agregaty uprawowo-siewne / Seed drill combinations

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGRIHANDLER
AGRISEM INTERNATIONAL S.A.S.
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGROMIX 
AGRONA 
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AKPIL Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
APV POLSKA 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
BARLAS 
EUROCOPTER (UKRAINE)
EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz 
EXPOM Sp. z o.o.
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FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HORSCH MASCHINEN GmbH
HYDRAULIKA SIŁOWA „SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KAMAGRO Kamil Sprawka 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
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.
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ROLLAND Technika Rolnicza 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
SULKY & SKY AGRICULTURE 
TECH-KOM Przemysław Laskowski 

0404 Siewniki do siewu w mulcz / mulch drilling machines

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
EUROCOPTER (UKRAINE)
FARMTRADE 
HORSCH MASCHINEN GmbH
KRZYSZTOF SMELA MASZYNY ROLNICZE 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 

0405 Siewniki do siewu bezpośredniego / direct seed drills

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
EUROCOPTER (UKRAINE)
FARMTRADE 
FHU Kudła Edyta 
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
HORSCH MASCHINEN GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KRAMER START
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KRZYSZTOF SMELA MASZYNY ROLNICZE 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
SULKY & SKY AGRICULTURE 
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 

0406 Siewniki osprzęt i części / Seed drills – accessories and spare parts

AGRICARB 
AGRIHANDLER
AGRO-LAND Marek Różniak
AKPIL Sp. z o.o. 
HORSCH MASCHINEN GmbH
HYDROTOR S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
KRAMER START
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 

0407 Siewniki punktowe / Spacing drills

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGRIHANDLER
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
APH GROUP
FARMTRADE 
FHU Kudła Edyta 
HORSCH MASCHINEN GmbH
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MINOS AGRI Polska 
ÖZDOKEN TARIM Makinalari San. Ve Tic. A.S. 
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
VÄDERSTAD Sp. z o.o. 

0408 Sadzarki do ziemniaków / Potato planters

AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 
APH GROUP
TARET Sp. z o.o. Sp.k.

0409 Sadzarki do rozsady / transplanters

KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
MCMS WARKA Sp. z o.o. 
TARET Sp. z o.o. Sp.k.

0410 Pielniki / mechanical hoes

AGRIHANDLER
AKPIL Sp. z o.o. 
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0411 obsypniki / ridging ploughs

APH GROUP
FRISMA 
REMPRODEX Sp. z o.o.
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 

5. maSzyny do naWoŻenia / Fertilizer aPPliCation

0501 maszyny do nawożenia / Fertilizer application

AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)
AGROMIX Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
LS TRACTOR POLSKA 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
ROPA UKRAINE LLC 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
SULKY & SKY AGRICULTURE 
SUPERABO Sp. z o.o. 
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
WIENHOFF

0502 technika składowania, transportu i załadunku nawozów mineralnych / Fertilizers, storage, 
         conveying and transportation technology

FLEXXOLUTIONS
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
SULKY & SKY AGRICULTURE 
WIENHOFF

0503 rozsiewacze nawozów mineralnych / mineral fertilizer spreaders

AGRIHANDLER
AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)
AGROMEHANIKA d.d.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ALTRO
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
ANDERWALD
APV POLSKA 
BARLAS 
BAYWA AG 
BONDIOLI PAVESI 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.
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KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
PPUH DEXWAL BIS 
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE “POMOT” Sp. z o.o.
ROLTOP Sp. z o.o. 
SIPMA S.A.
SULKY & SKY AGRICULTURE 
TEHNOS d.o.o.
UNIA Sp. z o.o. 
WOPROL 

0504 rozrzutniki wapna / lime spreaders

AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)
AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
DOZAMECH Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
PPUH DEXWAL BIS 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE “POMOT” Sp. z o.o.
ROLTOP Sp. z o.o. 
SAMSON AGRO Sp. z o.o. 
SULKY & SKY AGRICULTURE 

0505 rozrzutniki obornika / manure spreaders

AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o. 
A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
BERUTEX Sp. z o.o.
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
EUROMILK
FARMTRADE 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HANS BRANTNER GmbH 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
MARTIN-AGRO 
METAL-FACH Sp. z o.o. 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
P.P.H.U. JASTECH 
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 
SAMSON AGRO Sp. z o.o. 
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SIPMA S.A.
UNIA Sp. z o.o. 
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0506 rozlewacze gnojowicy i ich wyposażenie / Slurry spreaders and accessories

AGRIHANDLER
AGRO-MASZ AGRICULTURE Sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak)
AGRO-MAX Pstrągowski Krzysztof 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
BERUTEX Sp. z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
FARMTRADE 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE «POMOT» Sp. z o.o.
SAMSON AGRO Sp. z o.o. 
VOGELSANG Sp. z o.o. 
WIENHOFF

0507 rozlewacze nawozów płynnych / liquid fertilization

APV POLSKA 
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
RINAGRO
SAMSON AGRO Sp. z o.o. 
VOGELSANG Sp. z o.o. 
WIENHOFF

0508 maszyny do nawożenia osprzęt i części / Fertilizer spreaders accessories and spare parts

AGRIHANDLER
AGRIPARTS GLOBAL 
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
FARMTRADE 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE “POMOT” Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
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6. teCHnika oCHrony roślin / Plant ProteCtion

0601 technika ochrony roślin / Plant protection

AGRIFAC MACHINERY B.V. 
AGROMEHANIKA d.d.
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A.
DANFOIL A / S SUNTREE Sp. z o.o. 
EKOTRONIC 
EUROCOPTER (UKRAINE)
FARMTRADE 
HARDI POLSKA 
HEXITED Sp. z o.o. 
HORSCH MASCHINEN GmbH
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
RINAGRO

0602 opryskiwacze polowe / Field sprayers

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIFAC MACHINERY B.V. 
AGRIHANDLER
AGRIO MZS s.r.o.
AGROBOR Dariusz Borowski 
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMIX 
AKPIL Sp. z o.o. 
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
ANDERWALD
BAYWA AG 
BOGUSLAV Sp. z o.o. 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DAMMANN HERBERT GmbH
DANFOIL A / S SUNTREE Sp. z o.o. 
EUROCOPTER (UKRAINE)
FHU Joanna Bojanowska 
GABO s.c. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HARDI POLSKA 
HORSCH MASCHINEN GmbH
HORUS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce



209

KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MOSKIT Marek Strzyż
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
STANIMPEX Maciej Packiewicz
ŚWITAŁA TADEUSZ P.P.H.U. „TAD-LEN”
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
UNIA Sp. z o.o. 
WOPROL 

0603 opryskiwacze sadownicze i warzywnicze / orchard and vegetable sprayers

AGRIFAC MACHINERY B.V. 
AGRIHANDLER
AGROMEHANIKA d.d.
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
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 Edmund Pietrzak
EUROCOPTER (UKRAINE)
FHU Joanna Bojanowska 
FRISMA 
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.
LS TRACTOR POLSKA 
MOSKIT Marek Strzyż
ŚWITAŁA TADEUSZ P.P.H.U. „TAD-LEN”
WOPROL 

0604 opryskiwacze osprzęt i części / Sprayers equipment and accessories

AGRIFAC MACHINERY B.V. 
AGRIHANDLER
AGRIO MZS s.r.o.
AGRIPARTS GLOBAL 
AGROBOR Dariusz Borowski 
AGROMEHANIKA d.d.
ALBUZ 
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
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. 
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EKOTRONIC 
EUROCOPTER (UKRAINE)
GABO s.c. 
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.
MARSEPLAST Sp. z o.o. 
STANIMPEX Maciej Packiewicz
ŚWITAŁA TADEUSZ P.P.H.U. „TAD-LEN”
WOPROL 

0605 zamgławiacze / Plant protection atomizers

ALBUZ 
EUROCOPTER (UKRAINE)
FHU Joanna Bojanowska 

0606 rozsiewacze granulatów / Granule spreaders

ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
APV POLSKA 
EUROCOPTER (UKRAINE)
PPUH DEXWAL BIS 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE “POMOT” Sp. z o.o.

0607 rozpylacze / nozzles

AGRIO MZS s.r.o.
AGROBOR Dariusz Borowski 
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
EKOTRONIC 
EUROCOPTER (UKRAINE)
FHU Joanna Bojanowska 
GABO s.c. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HARDI POLSKA 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
MMAT AGRO TECHNOLOGY Wojciech Mikołajczak 
SUPERABO Sp. z o.o. 

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.
APH GROUP
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
BAYWA AG 
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BEVO Sp. z o.o. 
BIN Sp. z o.o.
GRAF POLSKA Sp. z o.o. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek
P.H.U. HA-DWA-O Paweł Filipiak 
PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 

0702 deszczownie i akcesoria do deszczowni / Sprinkler irrigation installations and accessories

AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek
PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 

0703 instalacje nawdniające i akcesoria / irrigation installation and accessories

AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
BEVO Sp. z o.o. 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek
P.H.U. HA-DWA-O Paweł Filipiak 
PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 
PREIS-ZONE.PL

0704 technika drenowania / drainage technology

BEVO Sp. z o.o. 

0705 Pompy / Pumps

AGROMEHANIKA d.d.
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
BERUTEX Sp. z o.o.
BEVO Sp. z o.o. 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
GRAF POLSKA Sp. z o.o. 
HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KT-24 Sp. z o.o. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek
P.H.U. HA-DWA-O Paweł Filipiak 
PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 
ŚWITAŁA TADEUSZ P.P.H.U. „TAD-LEN”
TEHNOS d.o.o.
VOGELSANG Sp. z o.o. 
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0706 rury, przewody i osprzęt / Pipes, hoses and accessories

HYDRO-FLEX Cezary Mazur 

8. zbiÓr zbÓŻ / Grain HarVeSt

0801 technika zbioru ziarna / Grain harvesting technology

BOGUSLAV Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
DRAGO – AGROTECH Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
GĄSKA Sp. z o.o. 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
WINTERSTEIGER A.G.
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0802 kombajny zbożowe / Combine harvesters

AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRO RAMI 
BAYWA AG 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
V-TUNING Adam Majcherczyk
WINTERSTEIGER A.G.
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0803 kombajny – osprzęt i części / Combine harvesters – accessories and spare parts

AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRIPARTS GLOBAL 
ALBECO Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
GĄSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
PFI Group, Inc. 
PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
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0804 zespoły żniwne, zespoły tnące / Combine harvester heads, cutters

AGRO RAMI 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
DRAGO – AGROTECH Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
FHU Joanna Bojanowska 
FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
GĄSKA Sp. z o.o. 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
RAITECH Sp. z o.o. 
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0805 rozdrabniacze słomy / Choppers for combine harvesters’

AGROBLAZ Błażej Sikora 
ASKET
DOZAGRO Radosław Rybacki 
DOZAMECH Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
EMMAROL Sp. z o.o. 
FHU Joanna Bojanowska 
HYDROTOR S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 
ŚWITAŁA TADEUSZ P.P.H.U. „TAD-LEN”
TANCO AUTOWRAP LTD 
WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski

9. zbiÓr zielonek / ForaGe HarVeSt 

0901 technika zbioru zielonek / Forage harvesting technology

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGROMIX 
ANDERWALD
BAYWA AG 
EMMAROL Sp. z o.o. 
FARMTRADE 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
TALEX Sp. z o.o. 
TANCO AUTOWRAP LTD 
ZAMET Zabielski Sp.j. 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG
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0902 kosiarki / rotary and disc mowers

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRIHANDLER
AGROMIX 
AKPIL Sp. z o.o. 
ANDERWALD
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
KOWALSKI P.H.U. KOWALSKI – Kowalski Jan 
KT-24 Sp. z o.o. 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
MCMS WARKA Sp. z o.o. 
MINOS AGRI Polska 
NAMYSŁO 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
SIPMA S.A.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
ŚWITAŁA TADEUSZ P.P.H.U. „TAD-LEN”
TALEX Sp. z o.o. 
TANCO AUTOWRAP LTD 
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UNIA Sp. z o.o. 
WOPROL 

0903 Spulchniacze i zgniatacze pokosów / mower-conditioners

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
TANCO AUTOWRAP LTD 

0904 Przetrząsacze / tedders

AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRIHANDLER
AGROMIX 
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CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
DOZAMECH Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MINOS AGRI Polska 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 
PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
SIPMA S.A.
TALEX Sp. z o.o. 
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
UNIMETAL Sp. z o.o. 

0905 zgrabiarki / Windrowers

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRIHANDLER
AGROFUNKA
AGROMIX 
ALTRO
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
MINOS AGRI Polska 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
SIPMA S.A.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
UNIMETAL Sp. z o.o. 

0906 Prasy zwijające / round balers

AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER
AGRO RAMI 
AGROMIX 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
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DEVISIONER Sp. z o.o. 
FHU Joanna Bojanowska 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 
SIPMA S.A.
UNIA Sp. z o.o. 

0907 Prasy wielkobelowe / big balers

AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRO RAMI 
AGROMIX 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
NEW HOLLAND AGRICULTURE 

0908 Sieczkarnie zbierające, ścinacze zielonkowe / Forage harvesters, mounted forage harvesters

AGROMIX 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 
TANCO AUTOWRAP LTD 
ZAMET Zabielski Sp.j. 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0909 Przyczepy zbierające / Self-loading trailers

AGRIHANDLER
AGROMIX Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0910 owijarki bel / bale wrappers

AB GROUP Anita Bołtryk 
AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGRIHANDLER
AGRO-MAX Pstrągowski Krzysztof 
ALTRO
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HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
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

AGCO Sp. z o.o. – MASSEY FERGUSON
AGROMIX 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
UNIA Sp. z o.o. 

0912 urządzenia do napełniania silosów / distribution equipment for bunker silos

DOZAMECH Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MCHALE ENGINEERING LTD.
WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski

0913 technika wybierania kiszonki z silosów / Silage unloading equipment for bunker silos

AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 
ArkMET Arkadiusz Urbaniak 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. 
MCHALE ENGINEERING LTD.
TANCO AUTOWRAP LTD 

10. zbiÓr okoPoWyCH / root CroP HarVeSt 

1001 technika zbioru okopowych / root crop harvesting technology

APH GROUP
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
UNIA Sp. z o.o. 

1002 kopaczki do ziemniaków / Potarto diggers

AGROMASZ 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
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1003 kombajny do zbioru ziemniaków / Potato harvesters
 

AKPIL Sp. z o.o. 
APH GROUP
BAYWA AG 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
UNIA Sp. z o.o. 

1004 kombajny do zbioru buraków cukrowych / Sugar beet harvesting techniques

AGRIFAC MACHINERY B.V. 
BAYWA AG 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 

1005 Czyszczarko-Ładowarki do buraków / Sugar beet cleaning loaders

TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 

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. 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR 
BUSCHHOFF GmbH & Co.
EUROINVEST HALE NAMIOTOWE 
HTECH PL Sp. z o.o. 
KBKS POLAND
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
PLOTTNIK AGROCONSULTING
SCORPION 
SUNPACK Sp. z o.o. 
TAKONI Sp. z o.o. 
TANCO AUTOWRAP LTD 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
ZUPTOR Sp. z o.o. 

1102 Hale, magazyny, przechowalnie / Shed construction, multi-purpose sheds

ARBENA Sp. z o.o. 
Benedykt i Rafał Bródka “POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Sp.j. 
BIN Sp. z o.o.
CONSTRACO Sp. z o.o. 
DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
EUROINVEST HALE NAMIOTOWE 
GALEBREAKER EUROPE Sp. z o.o. 
GÓR-STAL Sp. z o.o. 
HALE NA BALE-ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki 
 HALE STALOWE BOGMAT 
HEVERC Sp. z o.o. 
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INAMIOT.PL Sp. z o.o. 
KOBEX Sp. z o.o. Hale Stalowe 
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. 
WIGMET T. Dyrsowicz W. Maślanka Spółka komandytowo akcyjna 
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

1103 materiały budowlane / building materials

BORKOWSKI GRUPA SBS Sp. z o.o. 
CONSTRACO Sp. z o.o. 
DG CORP OBEJMY – MOCOWANIA 
EUROINVEST HALE NAMIOTOWE 
GÓR-STAL Sp. z o.o. 
 HALE STALOWE BOGMAT 
WIGMET T. Dyrsowicz W. Maślanka Spółka komandytowo akcyjna 

1104 zbiorniki i silosy / Containers, silos and accessories

AGOS GROUP Marek Zientecki
BIN Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR 
BUSCHHOFF GmbH & Co.
DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
DOMASZ Tomasz Waligóra
HALE STALOWE BOGMAT 
KBKS POLAND
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MEPU OY
MICHAŁ Sp. z o.o. 
M-ROL 1 Sp. z o.o.
P.O.R KONSIL 
PLOTTNIK AGROCONSULTING
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE “WINKLER” Ciseł Monika 
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY
TAKONI Sp. z o.o. 
THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
VBET
WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
ZUPTOR Sp. z o.o. 
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1105 Suszarnie do zielonek / drying installations for forage plants

SCORPION 
TAKONI Sp. z o.o. 

1106 zaprawiarki / Seed dressing equipment, seed dressing installations

ALC LVIVAGROMASHPROEKT
ALISTAN AGRO Sp. z o.o. 
ZUPTOR Sp. z o.o. 

1107 techniki pozbiorowej obróbki ziarna / Storage installations for grain

AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k. 
BARBATUS TRADE – MAXAMMON 
BIN Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR 
BUSCHHOFF GmbH & Co.
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
KBKS POLAND
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MARTIN-AGRO 
P.O.R KONSIL 
PLOTTNIK AGROCONSULTING
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
SCORPION 
SIPMA S.A.
TAKONI Sp. z o.o. 
TURBAŃSCY Sp. z o.o. 
UNIA Sp. z o.o. 
WW EKOCHEM 

1108 Przenośniki do transportu ziarna / Conveying equipment for grain

ADRAF Rafał Patyk 
AGREMO Sp. z o.o.
BIN Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR 
BUSCHHOFF GmbH & Co.
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DENIS 
DOMASZ Tomasz Waligóra
FRANCUSKIE KONSORCJUM TECHNIKI PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO FRACOP Sp. z .o.o. 
KBKS POLAND
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. 
MARTIN-AGRO 
MEPU OY
MICHAŁ Sp. z o.o. 
M-ROL 1 Sp. z o.o.
P.O.R KONSIL 
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PLOTTNIK AGROCONSULTING
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
SCORPION 
SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TAKONI Sp. z o.o. 
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski
ZUMEC Zakład Urządzeń Mechanicznych Eugeniusz Cieśla
ZUPTOR Sp. z o.o. 

1109 Suszarnie do ziarna / drying installations for grain

AGREMO Sp. z o.o.
AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k. 
BIN Sp. z o.o.
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
CFCAI SAS
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
DOMASZ Tomasz Waligóra
DOZAMECH Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARŃ Kazimierz Rokicki Sp.k. 
FHU Joanna Bojanowska 
FRANCUSKIE KONSORCJUM TECHNIKI PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO FRACOP Sp. z .o.o. 
KBKS POLAND
LLC „NEW ELEVATOR”
MEPU OY
MICHAŁ Sp. z o.o. 
P.O.R KONSIL 
PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
TAKONI Sp. z o.o. 
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
UNIA Sp. z o.o. 
ZUPTOR Sp. z o.o. 

1110 młyny do ziarna / mills and accessories (cereal, maize)

ADRAF Rafał Patyk 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
BIN Sp. z o.o.
BUSCHHOFF GmbH & Co.
ISM SEPARATOR Sp. z o.o. 
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MARTIN-AGRO 
M-ROL 1 Sp. z o.o.
P.O.R KONSIL 
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PLOTTNIK AGROCONSULTING
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
SCORPION 
UNIMETAL Sp. z o.o. 
WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski
ZUPTOR Sp. z o.o. 

1111 techniki pozbiorowej obróbki ziemniaków / Conveying and grading equipment for potatoes

APH GROUP
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
REMPRODEX Sp. z o.o.

1112 Wyposażenie przechowalni ziemniaków / installations for storage and processing of potatoes

APH GROUP
MTM Dariusz Seferyński
REMPRODEX Sp. z o.o.
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 

1113 Wentylacja i klimatyzacja / Storage facilities – air conditioning technology

BIN Sp. z o.o.
BORKOWSKI GRUPA SBS Sp. z o.o. 
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
DG CORP OBEJMY – MOCOWANIA 
HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
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 

12. maSzyny WarzyWniCze i SadoWniCze / maCHinery For HortiCulture 
      and orCHardinG

1201 maszyny warzywnicze i sadownicze / machinery for horticulture and orcharding

AGRICARB 
AGRIHANDLER
DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
FARMER’S PANTRY 
FRISMA 
IMIZUNI Sp. z o.o. 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
LS TRACTOR POLSKA 
LTD. “DZST 2”
MCMS WARKA Sp. z o.o. 
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PPUH DEXWAL BIS 
RAITECH Sp. z o.o. 
SORPAC 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 
WOPROL 

1202 Ciągniki jednoosiowe i specjalne / two-wheeled tractors and special tractors

MTZ POLSKA Sp. z o.o. 

1203 osprzęt ciągników jednoosiowych i specjalnych / machinery and equipment for two-wheeled 
   tractors and special tractors

HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
MX Polska Sp. z o.o. 

1204 Siewniki warzywnicze / Seeders

DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 

1205 Sadzarki do rozsady / Planters

KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
MCMS WARKA Sp. z o.o. 
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 

1206 maszyny do formowania redlin / ridge tillers

WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 

1207 Frezarki międzyrzędowe / row tillers

MCMS WARKA Sp. z o.o. 
MINOS AGRI Polska 
P.P.H.U. AGRO-FACTORY II s.c. 

1208 technika nawadniania kropelkowego / drip irrigation

BEVO Sp. z o.o. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
PREIS-ZONE.PL

1209 kombajny do zbioru warzyw / Vegetable harvesters

AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 

1210 maszyny do zbioru owoców / machinery for fruit growing

CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
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DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
MX Polska Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 

1211 Sortowniki / Sorting technology

CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DOMASZ Tomasz Waligóra
DOZAMECH Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
HTECH PL Sp. z o.o. 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
MICHALAK MASZYNY ROLNICZE 
REMPRODEX Sp. z o.o.
SCORPION 
SUNPACK Sp. z o.o. 
WW EKOCHEM 

1212 Przenośniki / Conveying equipment

CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DOMASZ Tomasz Waligóra
DOZAMECH Producent Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
HTECH PL Sp. z o.o. 
MCMS WARKA Sp. z o.o. 
MICHALAK MASZYNY ROLNICZE 
REMPRODEX Sp. z o.o.
SCORPION 
SUNPACK Sp. z o.o. 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski

1213 Pojemniki / big boxes

DOMASZ Tomasz Waligóra
HTECH PL Sp. z o.o. 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
MICHALAK MASZYNY ROLNICZE 
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
SUNPACK Sp. z o.o. 

1214 Wagoworkownice / Weighing technology

DOMASZ Tomasz Waligóra
HTECH PL Sp. z o.o. 
MICHALAK MASZYNY ROLNICZE 
REMPRODEX Sp. z o.o.
SCORPION 
SORPAC 
SUNPACK Sp. z o.o. 



225

1215 technika pakowania warzyw / Packing and marketing installations for vegetables

CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DOMASZ Tomasz Waligóra
FARMER’S PANTRY 
HTECH PL Sp. z o.o. 
MICHALAK MASZYNY ROLNICZE 
SORPAC 
SUNPACK Sp. z o.o. 

1216 Wyposażenie przechowalni warzyw i owoców / Storage and processing installations
   for vegetables and fruit

HTECH PL Sp. z o.o. 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 

1217 Folia, siatka, agrowłóknina / Sheeting material, nonwovens, netting

HTECH PL Sp. z o.o. 

13. rolniCtWo ekoloGiCzne / eColoGiCal FarminG

1301 maszyny i urządzenia dla rolnictwa ekologicznego / machines and equipment 
   for ecological farming

AGRIHANDLER
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 
APV POLSKA 
ASKET
BIOGAS SYSTEM S.A. 
CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A.
FARMER’S PANTRY 
FARMSYSTEMS 
HEMPOL Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
MINOS AGRI Polska 
PPUH DEXWAL BIS 
RINAGRO
VANTAGE POLSKA Sp. z o.o. 
ZEFIR UTV 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

DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
DELTAFAN Sp. z o.o. Sp.k. 
DOZAGRO Radosław Rybacki 
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
FIRMA ROLAND PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg
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FRISMA 
GALEBREAKER EUROPE Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
JFC Polska Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
P.H.U. ARTWET EXPORT-IMPORT Renata Flanc
PELLON Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 
RINAGRO
STORTI S.p.A.
WEDA DAMMANN&WESTERKAMP GmbH
WESSTRON PRODUKT s.c. 

1402 Wyposażenie chlewni / Piggery equipment and instalations

ADRAF Rafał Patyk 
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
BEVO Sp. z o.o. 
BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 
CZEKAŁA s.c. Marcin Czekała & Teresa Czekała 
DELTAFAN Sp. z o.o. Sp.k. 
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
GALEBREAKER EUROPE Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KOD-MET Zofia Kodym 
M-ROL 1 Sp. z o.o.
P.H.U. ARTWET EXPORT-IMPORT Renata Flanc
PELLON Sp. z o.o. 
PLOTTNIK AGROCONSULTING
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 
RINAGRO
SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 
WEDA DAMMANN&WESTERKAMP GmbH
WESSTRON PRODUKT s.c. 
ZUPTOR Sp. z o.o. 

1403 Wyposażenie obór / dairy equipment and instalations

ADRAF Rafał Patyk 
AGRITUBEL S.A.
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AGROMIX 
ARBENA Sp. z o.o. 
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
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BERUTEX Sp. z o.o.
BEVO Sp. z o.o. 
BIORET AGRI 
DOZAGRO Radosław Rybacki 
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
GALEBREAKER EUROPE Sp. z o.o. 
GEYER&HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
INOFAMA S.A.
JFC Polska Sp. z o.o. 
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KOD-MET Zofia Kodym 
KVK HYDRA KLOV
M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 
MARTIN-AGRO 
M-ROL 1 Sp. z o.o.
MTM Dariusz Seferyński
PELLON Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos
RINAGRO
SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU
THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 
UNIMETAL Sp. z o.o. 

1404 technika pozyskiwania i schładzania mleka / milking and cooling technology

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

„DAF” – ANDOTECH Sp. z o.o. 
ADRAF Rafał Patyk 
AGROBLAZ Błażej Sikora 
AGROMIX 
A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 
ArkMET Arkadiusz Urbaniak 
BAYWA AG 
BUSCHHOFF GmbH & Co.
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
DOZAGRO Radosław Rybacki 
EUROMILK
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
HODOWCA Sp. z o.o. 
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 
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MARTIN-AGRO 
METAL-FACH Sp. z o.o. 
MINOS AGRI Polska 
PELLON Sp. z o.o. 
PLOTTNIK AGROCONSULTING
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
ROLTOP Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
STORTI S.p.A.
TANCO AUTOWRAP LTD 
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
WESSTRON PRODUKT s.c. 
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.
ZAMET Zabielski Sp.j. 

1406 technika usuwania obornika / Solid manure removing equipment

ArkMET Arkadiusz Urbaniak 
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
BEVO Sp. z o.o. 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HODOWCA Sp. z o.o. 
JFC Polska Sp. z o.o. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 
PELLON Sp. z o.o. 
RINAGRO
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
WESSTRON PRODUKT s.c. 

1407 technika zagospodarowania gnojowicy / Slurry removing and processing equipment

BEVO Sp. z o.o. 
BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 
BIORET AGRI 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o. 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HODOWCA Sp. z o.o. 
JFC Polska Sp. z o.o. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek
PELLON Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE «POMOT» Sp. z o.o.
RINAGRO
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 
VOGELSANG Sp. z o.o. 
WESSTRON PRODUKT s.c. 



229

1408 technika utrzymania czystości w budynkach inwentarskich / Hygiene, disinfection 
   and cleaning equipment

BEVO Sp. z o.o. 
BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
GEYER&HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
JFC Polska Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 
PELLON Sp. z o.o. 
STORTI S.p.A.

1409 technika ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków inwentarskich / Heating, 
   aeration and controlled environment technology for animal housing

FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
GALEBREAKER EUROPE Sp. z o.o.
MEPU OY
RINAGRO
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
WEDA DAMMANN&WESTERKAMP GmbH
WESSTRON PRODUKT s.c. 

15. odnaWialne ŹrÓdŁa enerGii / reneWable enerGy SourCeS

1501 Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii / renewable industrial raw materials 
   and renewable energies 

ASKET
BEVO Sp. z o.o. 
BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 
BIOGAS SYSTEM S.A. 
BIORET AGRI 
BORKOWSKI GRUPA SBS Sp. z o.o. 
DOZAGRO Radosław Rybacki 
EC GROUP Sp. z o.o. 
EKOPRIME INWESTYCJE Sp. z o.o. 
EKOPROJEKT POLSKA CzystyZYSK 
ENERGY5 Sp. z o.o. 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
KELFIELD Sp. z o.o. 
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
KOBO ENERGY 
KOMPANIA SOLARNA Sp. z o.o. 
LLC „NEW ELEVATOR”
MODERNTECH Sp. z o.o. 
MONO ENERGY Sp. z o.o.
P.P.H. KOSTRZEWA Sp.j. 
PITERN Sp. z o.o.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE FOTOWOLTAIKI
PREIS-ZONE.PL
RAWICOM S.A. 
SOLARSPOT SA 
SUNGROW POLSKA Sp. z o.o. 
TERMO2POWER S.A. 

1502 uprawa roślin na biomasę / Cultivated energy plants

KELFIELD Sp. z o.o. 

1503 Produkcja energii z biomasy / biomass energy plants

ASKET
BEVO Sp. z o.o. 
BIOGAS SYSTEM S.A. 
FLEXXOLUTIONS
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
P.P.H. KOSTRZEWA Sp.j. 
STAND OF UKRAINIAN MANUFACTURER OF AGRICULTURAL MACHINERY 
WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski

1504 kotły na słomę / Wood firing installations

KLIMOSZ Sp. z o.o. 
LLC „NEW ELEVATOR”
METALERG Sp. z o.o. Sp.k. 
P.P.H. KOSTRZEWA Sp.j. 

1505 baterie słoneczne / Solar energy plants

EC GROUP Sp. z o.o. 
EKOPRIME INWESTYCJE Sp. z o.o. 
EKOPROJEKT POLSKA CzystyZYSK 
KELFIELD Sp. z o.o. 
KOBO ENERGY 
KOMPANIA SOLARNA Sp. z o.o. 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
MONO ENERGY Sp. z o.o.
PITERN Sp. z o.o.
POLSKIE STOWARZYSZENIE FOTOWOLTAIKI
PZL SĘDZISZÓW S.A. 
SOLARSPOT SA 
SUNGROW POLSKA Sp. z o.o. 

1506 biogazownie / biogas plants

EC GROUP Sp. z o.o. 
EKOPRIME INWESTYCJE Sp. z o.o. 
EKOPROJEKT POLSKA CzystyZYSK 
FLEXXOLUTIONS
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KELFIELD Sp. z o.o. 
KOMPANIA SOLARNA Sp. z o.o. 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
MONO ENERGY Sp. z o.o.
PITERN Sp. z o.o.
POLSKIE STOWARZYSZENIE FOTOWOLTAIKI
PZL SĘDZISZÓW S.A. 
SOLARSPOT SA 
SUNGROW POLSKA Sp. z o.o. 

1507 Wiatrownie / Wind energy plants

KELFIELD Sp. z o.o. 

16. teCHnika komunalna / teCHnoloGy For muniCiPal aPPliCationS

1601 technika komunalna / technology for municipal applications

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
ARETE Klejbuk Sp.j. 
ArkMET Arkadiusz Urbaniak 
BAYWA AG 
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
GRAF POLSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HEMPOL Sp. z o.o.
HYDRON hydraulika siłowa 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
LS TRACTOR POLSKA 
MARSEPLAST Sp. z o.o. 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. 
UNIA Sp. z o.o. 

1602 Ciągniki i pojazdy komunalne / tractors and municipal vehicles

ARGO TRACTORS POLSKA Sp. z o.o. 
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
LS TRACTOR POLSKA 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
MULTIMOTORS 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
VALTRA, AGCO Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
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1603 Ciągniki i pojazdy komunalne osprzęt / tractors and municipal vehicles – accessories 
   and spare parts

AGRIPARTS GLOBAL 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
HEKTOS 
KORBANEK Sp. z o.o.
LS TRACTOR POLSKA 
MULTITECH Radosław Górski 
MX Polska Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
VALTRA, AGCO Sp. z o.o.
ZAKŁAD METALOWY “AGROMASZ” Gruszczewski Janusz
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

1604 narzędzia i maszyny do pielęgnacji krajobrazu / landscape maintenance equipment

ADS TECHNIC s.c. 
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
DEMUS Farm Machinery 
GRAF POLSKA Sp. z o.o. 
HEMPOL Sp. z o.o.
LS TRACTOR POLSKA 
LTD. „DZST 2”
MILWAUKEE

1605 kosiarki trawnikowe / lawn mowers

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
LS TRACTOR POLSKA 
MILWAUKEE
SAMASZ Sp. z o.o.
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak

1606 kosy spalinowe / Power mowers

ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 

1607 kosiarki bijakowe / Flail mowers

AGRIHANDLER
AGROFUNKA
LS TRACTOR POLSKA 
MCMS WARKA Sp. z o.o. 
MINOS AGRI Polska 
PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 
SAMASZ Sp. z o.o.
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SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
TALEX Sp. z o.o. 
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UAB „AGROTEKAS”

1608 kosiarki do poboczy / Verge and embankment rotovators and mowers

AGROFUNKA
LS TRACTOR POLSKA 
PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 
SAMASZ Sp. z o.o.
TECH-KOM Przemysław Laskowski 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UAB “AGROTEKAS”

1609 zamiatarki / Sweeping machines

AGRIHANDLER
AGROFUNKA
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
BKTECH Myjki Przemysław Kurp 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KT-24 Sp. z o.o. 
LS TRACTOR POLSKA 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TRAKTOMIX Wojciech Siepak

1610 maszyny i urządzenia do komunalnych prac ziemnych / machinery and equipment 
   for municipal earthwork

ADS TECHNIC s.c. 
AGRIHANDLER
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
HEMPOL Sp. z o.o.
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
LS TRACTOR POLSKA 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak

1611 maszyny i urządzenia do zimowego utrzymania dróg / equipment for winter services

ADS TECHNIC s.c. 
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AGRIHANDLER
APV POLSKA 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
INTER-TECH Piotr Jankowski 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
LS TRACTOR POLSKA 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
PPHU ,,HYDRAMET” Sp. z o.o. 
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
TALEX Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
ZAKŁAD METALOWY “AGROMASZ” Gruszczewski Janusz

1612 maszyny do kompostowania / Composting equipment and machines

BAG POLSKA Sp. z o.o. 
GRAF POLSKA Sp. z o.o. 
RINAGRO

1613 rozrzutniki kompostu / Compost spreaders

FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH

17. teCHnika leśna / ForeStry teCHnoloGy

1701 technika leśna / Forestry technology

AGRIHANDLER
AGROFUNKA
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
BAYWA AG 
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HEKTOS
HEMPOL Sp. z o.o.
HYDRON hydraulika siłowa 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski

1702 Pilarki / Power saws

ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
MILWAUKEE

1703 Łuparki do drewna / Firewood splitters

PPUH DEXWAL BIS 
SELLTECH s.c. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik 
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1704 Specjalne ciągniki leśne / Special forestry tractors

ARGO TRACTORS POLSKA Sp. z o.o. 

1705 leśne maszyny uprawowe / Forestry cultivation machines

ATMP1 Daniel Pasikowski 

18. środki ProdukCJi / Farm inPutS

1801 rolnicze środki produkcji / Farm inputs

AGRARIUS 
AgroEkoPlus Sp. z o.o. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
ORGANICALC Sp.z o.o. 
PPHU IGROPOL PLUS 
ROLPOL Ołdakowscy Sp.j. 

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 
LIDEA Seeds Poland
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 
NASIONA WRONKOWSKI
PLANTICO – HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.
POLMAIS Sp. z o.o. 
POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA Sp. z o.o. 
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 
PPH AGRONAS Sp. z o.o. 
RAGT SEMENCES POLSKA Sp. z o.o. 
RAPOOL POLSKA Sp. z o.o. 
ROLIMPEX S.A. 
SOLANA POLSKA Sp. z o.o. 
SOWUL & SOWUL Sp. z o.o. 

1803 rozsada roślin / Vegetable plants

CENTER PLAST Sp. z o.o. 
DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni 
PLANTICO – HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.

1804 materiał szkółkarski / nursery materials

CENTER PLAST Sp. z o.o. 
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HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. GRUPA IHAR
PLANTICO – HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.

1805 nawozy mineralne / Fertilizers, mineral fertilizers

AGRAMI 
AGRARIUS 
AGROBAZALT Sp. z o.o. 
AgroEkoPlus Sp. z o.o. 
AGRO-SORB Sp. z o.o. 
AGROSULCA 
ARKOP
CALC GROUP Sp. z o.o. 
CALPOL Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
GOUDENKORREL S.A.
GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR 
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
NORDKALK Sp. z o.o.
OMYA 
ORGANICALC Sp.z o.o. 
POLCALC NAWOZY WAPNIOWE Sp. z o.o. 
RINAGRO
ROLPOL Ołdakowscy Sp.j. 
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o. 
TIMAC AGRO POLSKA 
VITAFER Sp. z o.o. Sp.k. 

1806 nawozy dolistne / liquid manure

AGRAMI 
AGRARIUS 
AgroEkoPlus Sp. z o.o. 
AGRO-SORB Sp. z o.o. 
ARKOP
BACTOTECH Sp. z o.o. 
CALPOL Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
FLEXXOLUTIONS
KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA Sp. z o.o. 
OMYA 
POLMAIS Sp. z o.o. 
PPHU IGROPOL PLUS 
 PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „EKODARPOL” mgr inż. Zbigniew Zubala 
RINAGRO
TIMAC AGRO POLSKA 
VISHUMIN Sp. z o.o. 
VITAFER Sp. z o.o. Sp.k. 
Z.P.H. AGROMIX Roman Szewczyk
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1807 środki ochrony roślin / Plant protection

CALPOL Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
POLMAIS Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „EKODARPOL” mgr inż. Zbigniew Zubala 
Z.P.H. AGROMIX Roman Szewczyk

1808 środki do utrzymania czystości / Cleaning products

AGRARIUS 
PRO-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o. 

1809 opakowania / Packaging material

HTECH PL Sp. z o.o. 
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
STAR-PAK Sp. z o.o. 
SUNPACK Sp. z o.o. 
WIMAR WM Sp. z o.o. 
ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 

1810 Folia rolnicza / Farm sheeting

AGROMIX 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
CAST SA
CENTER PLAST Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
GEO POLSKA Sp. z o.o. 
HATHOR Sp. z o.o. 
HTECH PL Sp. z o.o. 
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
STAR-PAK Sp. z o.o. 
SUNPACK Sp. z o.o. 

1811 Sznurek do pras / binder twines

AGROMIX 
CENTER PLAST Sp. z o.o. 
HATHOR Sp. z o.o. 
HTECH PL Sp. z o.o. 
STAR-PAK Sp. z o.o. 
SUNPACK Sp. z o.o. 
WALD-GOLD Sp. z o.o.
WIMAR WM Sp. z o.o. 

1812 Siatka do pras / Wrapping nets for round bales

AGROMIX 
CENTER PLAST Sp. z o.o. 
GEO POLSKA Sp. z o.o. 
HATHOR Sp. z o.o. 
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HTECH PL Sp. z o.o. 
STAR-PAK Sp. z o.o. 
SUNPACK Sp. z o.o. 

1813 Folia do owijania bel / Stretch film sheeting for bale silage

AGROMIX 
CAST SA

1814 Pasze / Feeders

BARBATUS TRADE – MAXAMMON 
FIRMA ROZALCZYK
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

AHV POLAND Sp. z o.o. 
ARKOP
FIRMA ROZALCZYK
HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA Sp. z o.o. 
HOHBURG MINERALFUTTER GmbH
OMYA 
PIAST PASZE Sp. z o.o. 
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

4EVERYTHING Jacek Kalkowski 
AGRIHANDLER
AGRIPARTS GLOBAL 
AGRI-PARTS M. Leśniak, J. Wieczorkiewicz s.c. 
ALBECO Sp. z o.o. 
ARETE Klejbuk Sp.j. 
AUTOS 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BULMACH Sp. z o.o. 
CER MOTOR Sp. z o.o. 
CODEX 
DEMUS Farm Machinery 
DIESELTECHNIKA Sp. z o.o. 
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A.
FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 
FILTRO-TECH Jacek Majewski 
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
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FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FLYAGDATA Sp. z o.o. 
GENES – Zakład Wyrobów Gumowych 
HEKTOS 
HEMPOL Sp. z o.o.
HF INVERTER POLSKA s.c. 
HORPOL J.I. A.T. Horeczy Sp.k. 
HYDRAULIKA SIŁOWA „SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
HYDRON hydraulika siłowa 
HYDROTOR S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
INTER CARS
IVENTEC Szymon Nadolski 
KATPOL Sp. z o.o. 
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
MADEJSKI Sp.k.
MOJ S.A. 
NDS Grzegorz Michałek
NORMFEST POLSKA Sp. z o.o. 
PFI Group, Inc. 
ROLLAND Technika Rolnicza 
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
SH HYBSZ Sp. z o.o. 
SKF POLSKA S.A. 
SOLID HITCH Sp. z o.o. Sp.k. 
STAR POWER TRANSMISSION
STM Polska Maciejewscy Sp.j. 
TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.

1902 Części do maszyn rolniczych / Spare parts for agricultural machinery

AGRIHANDLER
AGRIPARTS GLOBAL 
AGRI-PARTS M. Leśniak, J. Wieczorkiewicz s.c. 
AGROLAND Sp. z o.o. 
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMIX 
AGROSELNET Sp. z o.o. 
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AGRO-WIKT Sp. z o.o. 
ALBECO Sp. z o.o. 
ARETE Klejbuk Sp.j. 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
AUTOS 
BAYWA AG
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
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BULMACH Sp. z o.o. 
CAMOZZI AUTOMATION Sp. z. o.o. 
CER MOTOR Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
CODEX 
DG CORP OBEJMY – MOCOWANIA 
DIESELTECHNIKA Sp. z o.o. 
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A.
FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GĄSKA Sp. z o.o. 
GENES – Zakład Wyrobów Gumowych 
HEKTOS 
HF INVERTER POLSKA s.c. 
HORPOL J.I. A.T. Horeczy Sp.k. 
HYDRAULIKA SIŁOWA “SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. 
HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
HYDRON hydraulika siłowa 
HYDROTOR S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 
IVENTEC Szymon Nadolski 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KATPOL Sp. z o.o. 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
KORBANEK Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
MADEJSKI Sp.k.
MARSEPLAST Sp. z o.o. 
MARTIN-AGRO 
MOJ S.A. 
MX Polska Sp. z o.o. 
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak 
NDS Grzegorz Michałek
PFI Group, Inc. 
PMRiCZ KOWALSCY Sp.j. 
PZL SĘDZISZÓW S.A. 
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 
ROLLAND Technika Rolnicza 
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SH HYBSZ Sp. z o.o. 
SKF POLSKA S.A. 
SOLID HITCH Sp. z o.o. Sp.k. 
STAR POWER TRANSMISSION
STM Polska Maciejewscy Sp.j. 
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. 
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TRANSPORTBANDENFABRIEK EA BROEKEMA BV 
UNIA Sp. z o.o. 
VSTEEL MICHAŁ WRZESIŃSKI DORADZTWO
W.P. SIGMA Sp. z o.o. 
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

1903 Części i podzespoły do ciągników / Spare parts for tractors

4EVERYTHING Jacek Kalkowski 
AGRIHANDLER
AGRIPARTS GLOBAL 
AGROLAND Sp. z o.o. 
AGROTEX Przemysław Adamowicz
ALBECO Sp. z o.o. 
AUTOS 
BAYWA AG
BULMACH Sp. z o.o. 
CAMOZZI AUTOMATION Sp. z. o.o. 
CER MOTOR Sp. z o.o. 
CODEX 
DIESELTECHNIKA Sp. z o.o. 
FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 
GĄSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HORPOL J.I. A.T. Horeczy Sp.k. 
HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
HYDRON hydraulika siłowa 
HYDROTOR S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
IVENTEC Szymon Nadolski 
KATPOL Sp. z o.o. 
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
MADEJSKI Sp.k.
MOJ S.A. 
MTZ POLSKA Sp. z o.o. 
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak 
NORMFEST POLSKA Sp. z o.o. 
PFI Group, Inc. 
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
SH HYBSZ Sp. z o.o. 
SKF POLSKA S.A. 
SOLID HITCH Sp. z o.o. Sp.k. 
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

1904 elektronika w maszynach rolniczych / agricultural electronics

AGRIHANDLER
ARETE Klejbuk Sp.j. 
AUTOS 
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BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BULMACH Sp. z o.o. 
EKOTRONIC 
EXPERT ELECTRONICS
FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 
FLYAGDATA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HF INVERTER POLSKA s.c. 
HORPOL J.I. A.T. Horeczy Sp.k. 
IVENTEC Szymon Nadolski 
MRS ELECTRONIC Sp. z o.o. 
NORMFEST POLSKA Sp. z o.o. 
STM Polska Maciejewscy Sp.j. 

1905 oleje i smary / lubricants and fuels

AGRIHANDLER
ALBECO Sp. z o.o. 
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
AUTOS 
BAYWA AG
CER MOTOR Sp. z o.o. 
FILTRO-TECH Jacek Majewski 
FLUKAR Sp. z o.o. 
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Spółka z o.o. 
INTER CARS
LOTOS OIL Sp. z o.o. 
NORMFEST POLSKA Sp. z o.o. 
SKF POLSKA S.A. 
SYNTACO Sp. z o.o. 
W.P. SIGMA Sp. z o.o. 

1906 Felgi / Wheel rims

AGRIHANDLER
AUTOS 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
EATD GmbH
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GRASDORF Sp. z o.o. 

1907 opony / tyres

AGRIHANDLER
AUTOS 
BOHNENKAMP Sp. z o.o. 
EATD GmbH
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GRASDORF Sp. z o.o. 
HURTOPONY Sp. z o.o. 
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KABAT TYRE Sp. z o.o.
MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 

1908 koła bliźniacze / dual wheels

AUTOS 
EATD GmbH
GRASDORF Sp. z o.o. 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 

1909 akumulatory / batteries

AGRIHANDLER
AUTOS 
W.P. SIGMA Sp. z o.o. 

1910 myjki ciśnieniowe / Cleaning equipment

AUTOS 
BKTECH Myjki Przemysław Kurp 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
F.H.U. ELEKTROPARK Justyna Wieczorek 
HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
HYDRON hydraulika siłowa 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 
KT-24 Sp. z o.o. 

1911 Generatory prądu / emergency power generating units, generators

AGRO-MAX Pstrągowski Krzysztof 
AUTOS 
F.H.U. ELEKTROPARK Justyna Wieczorek 
KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. 

1912 narzędzia / tools

ALBECO Sp. z o.o. 
CER MOTOR Sp. z o.o. 
F.H.U. ELEKTROPARK Justyna Wieczorek 
FACHOWIEC F.H.W. Zenon Świętek 
GEDORE POLSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
KT-24 Sp. z o.o. 
MILWAUKEE
MTM Dariusz Seferyński
NORMFEST POLSKA Sp. z o.o. 
PREIS-ZONE.PL
SIJA Sp. z o.o. Sp.k. 
UNIMETAL Sp. z o.o. 

1913 Wyposażenie warsztatów / Workshop supplies

AUTOS 
BAYWA AG
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CODEX 
DG CORP OBEJMY – MOCOWANIA 
F.H.U. ELEKTROPARK Justyna Wieczorek 
FACHOWIEC F.H.W. Zenon Świętek 
FILTRO-TECH Jacek Majewski 
GEDORE POLSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HEVERC Sp. z o.o. 
HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
HYDRON hydraulika siłowa 
INTER CARS
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
MILWAUKEE
MTM Dariusz Seferyński
NORMFEST POLSKA Sp. z o.o. 
PREIS-ZONE.PL
SIJA Sp. z o.o. Sp.k. 
SKF POLSKA S.A. 
SYNTACO Sp. z o.o. 
UNIMETAL Sp. z o.o. 

20. teCHnika PomiaroWa / meaSurinG and WeiGHinG teCHnoloGy

2001 technika pomiarowa / measuring and weighing technology

F.H.U. “BETI”
GRAINTECH 
GS SOFTWARE Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
HYDRON hydraulika siłowa 
HYDROTOR S.A. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
MIW GROUP (Miary i Wagi  /  Agro-Lab) 
TPI Sp. z o.o. 
VANTAGE POLSKA Sp. z o.o. 
V-TUNING Adam Majcherczyk
WESSTRON PRODUKT s.c. 

2002 Wagi elektroniczne / electronic scales

BUSCHHOFF GmbH & Co.
CZEKAŁA s.c. Marcin Czekała & Teresa Czekała 
DITTA-SERIA Edmund Pietrzak
FABRYKA WAG Sp. z o.o. 
GRAINTECH 
GS SOFTWARE Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
MARTIN-AGRO 
MIW GROUP (Miary i Wagi  /  Agro-Lab) 
WESSTRON PRODUKT s.c. 
ZUPTOR Sp. z o.o. 
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2003 Wilgotnościomierze / Hygrometers

GRAINTECH 
GS SOFTWARE Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
MIW GROUP (Miary i Wagi  /  Agro-Lab) 
RIELA POLSKA Sp. z o.o.

2004 mierniki wilgotności ziarna / Cereal sampling devices

GRAINTECH 
GS SOFTWARE Sp. z o.o. 
MIW GROUP (Miary i Wagi  /  Agro-Lab) 
RIELA POLSKA Sp. z o.o.

2005 termometry / thermometers

HODOWCA Sp. z o.o. 
P.H.U. ARTWET EXPORT-IMPORT Renata Flanc

2006 Stacje pogodowe / meteorological stations

EKOTRONIC 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek

2007 urządzenia do pobierania prób gleby / Soil sampling devices

AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 

2008 telemetria / telemetry

AGROSMART. PRO-SYSTEMY TELEMETRYCZNE 

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

AGRIHOLLAND
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
KELFIELD Sp. z o.o. 
POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY 
POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO 
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 
NL NETHERLANDS PAVILION

2102 zarządzanie i doradztwo rolnicze / management and consultancy

AGRIWATCH B.V.
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
EAGRONOM Sp. z o.o. 
FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO 
GEOINFOSOLUTIONS
GREENLAB Sp. z o.o. 
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KELFIELD Sp. z o.o. 
KST KONSULTING Sp. z o.o. 
NDS Grzegorz Michałek
POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY 
SZKOLTEX Daniel Sochacki 
TPI Sp. z o.o. 
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 

2103 komputerowe oprogramowanie / Computer application

AGRIHOLLAND
AGRIWATCH B.V.
AGROVISION
EAGRONOM Sp. z o.o. 
GEOINFOSOLUTIONS
GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 
GS SOFTWARE Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
KST KONSULTING Sp. z o.o. 
MRS ELECTRONIC Sp. z o.o. 
NDS Grzegorz Michałek
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
V-TUNING Adam Majcherczyk
WESSTRON PRODUKT s.c. 

2104 internet / internet, online services

AGRIHOLLAND
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROVISION
BEST-AGRI.COM 

2105 zastosowanie GPS / Global Positioning System applications

AGROSMART. PRO-SYSTEMY TELEMETRYCZNE 
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
APH GROUP
ARETE Klejbuk Sp.j. 
EKOTRONIC 
F.H.U. “BETI”
FJDynamics.pl
GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 
MRS ELECTRONIC Sp. z o.o. 
TPI Sp. z o.o. 
VANTAGE POLSKA Sp. z o.o. 

2106 rolnictwo precyzyjne / Precision Farming

AGRIWATCH B.V.
AGRO RAMI 
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
APH GROUP
ARETE Klejbuk Sp.j. 
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CASE IH 
CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A.
EINBOCK – ORGANIC CENTER PL 
EKOTRONIC 
F.H.U. „BETI”
FJDynamics.pl
FLYAGDATA Sp. z o.o. 
GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 
KST KONSULTING Sp. z o.o. 
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
STEYR 
TPI Sp. z o.o. 
VANTAGE POLSKA Sp. z o.o. 

2107 Prasa i wydawnictwa fachowe / Professional literature, specialized journals, publishers

AGRIHOLLAND
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
BEST-AGRI.COM 
DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA 
FARMER
MAGAZYN BIOMASA 
TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA 
WIEŚCI ROLNICZE – POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o. 

2109 ministerstwa, instytucje rządowe, organizacje rolnicze / offices, institutions and farming 
   organizations

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
HODOWLA ZARODKOWA ZWIERZĄT „ŻOŁĘDNICA” Sp. z o.o. 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO 
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 

2111 banki, leasing / banks, leasing

BANK BNP PARIBAS 
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
PEKAO LEASING Sp. z o.o. 
PKO LEASING S.A. 
SANTANDER LEASING S.A.
SGB LEASING Sp. z o.o. 

2112 ubezpieczenia / insurance

AGRO UBEZPIECZENIA
BANK BNP PARIBAS 
GENERALI AGRO 
GREENLAB Sp. z o.o. 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
PKO LEASING S.A. 
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22. maSzyny uŻyWane / uSed maCHine

2201 maszyny używane / used machine

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIFAC MACHINERY B.V. 
AGRIHANDLER
AGROMIX 
BAYWA AG 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
HEMPOL Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KRAMER START
PLOTTNIK AGROCONSULTING
WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M. Mroczkowska Ł. Przeciszewski

2202 Handel maszynami używanymi / used machine offers

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIFAC MACHINERY B.V. 
AGRIHANDLER
AGROMIX 
BAYWA AG 
BKTECH Myjki Przemysław Kurp 
BUSCHHOFF GmbH & Co.
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
PEKAO LEASING Sp. z o.o. 
PKO LEASING S.A. 
PLOTTNIK AGROCONSULTING

23. PozoStaŁe / otHerS

2301 Pozostałe / others

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
AGRO-WIKT Sp. z o.o. 
AJ GROUP Sp. z o.o. 
AZAREX PALIWA Sp. z o.o. Sp.k. 
CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A.
DODGE RAM WARSZAWA  /  /  PUŁAWSKA 516 
EKOPRIME INWESTYCJE Sp. z o.o. 
F.H.U. “BETI”
FACHOWIEC F.H.U. Zenon Świętek 
FARM FRITES POLAND SA 
FARMER’S PANTRY 
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
FLORIAN CENTRUM Sp. z o.o. 
FLYAGDATA Sp. z o.o. 
GRAF POLSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HEMPOL Sp. z o.o.
HODOWLA ZARODKOWA ZWIERZĄT “ŻOŁĘDNICA” Sp. z o.o. 
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HORPOL J.I. A.T. Horeczy Sp.k. 
HYDRO-FLEX Cezary Mazur 
HYDRON hydraulika siłowa 
INAMIOT.PL Sp. z o.o. 
INTER-LERS Sp. z o.o. 
KELFIELD Sp. z o.o. 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
KOBO ENERGY 
KOMISJA EUROPEJSKA 
KUVINGS POLSKA
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
MINOS AGRI Polska 
MULTITECH Radosław Górski 
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. 
OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ “GAJEWO” Sp. z o.o. 
OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ LUBIANA Sp. z o.o. 
OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ OSIĘCINY Sp. z o.o. 
OŚRODEK HODOWLI ZARODKOWEJ W OSIEKU Sp. z o.o. 
P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH
P.H.U. ARTWET EXPORT-IMPORT Renata Flanc
PKO LEASING S.A. 
QGARDEN kuchnie grillowe 
ROS GUMA Sp. z o.o.
SIJA Sp. z o.o. Sp.k. 
SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY
STADNINA KONI LISKI Sp. z o.o. 
STADNINA KONI NOWE JANKOWICE Sp. z o.o. 
SZKOLTEX Daniel Sochacki 
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
TOUT POUR LE GRAIN 
VISHUMIN Sp. z o.o. 
ZAKŁAD ROLNICZO PRZEMYSŁOWY “FARMUTIL HS” S.A. 

2302 usługi maszynami rolniczymi / agricultural machinery services

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k. 
AGROMIX 
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
EUROCOPTER (UKRAINE)

2303 zbiorniki i stacje paliw / Fuel filling stations

ADI Krzysztof Dwórznik
AZAREX PALIWA Sp. z o.o. Sp.k. 
GASPOL S.A.
JFC Polska Sp. z o.o. 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
METRIA Yuriy Ardashev
PETROJET Sp. z o.o. 
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zwiedzania
Nr 

stoiska 
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F 3 327 ADS TECHNIC s.c. FIRSTGREEN INDUSTRIES 
0106, 1604, 1610, 1611, 
1901 

D 2 214
AGRAVIS TECHNIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

FENDT 0101, 0602, 0906 

VALTRA 0101 

MASZYNY UŻYWANE 0101, 2201, 0802

E 2 224
AGRIFAC MACHINERY 
B.V. 

AGRIFAC
0601, 0602, 0603, 0604, 
1004, 2201, 2202

F 2 230 AGRIMET Sp. z o.o. CLAYDON 0401, 0402, 0403, 0405

C 3 280 AGRIO MZS s.r.o. AGRIO 0602, 0604

E 3 309 AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k. SUSZARNIA MECMAR 2302

D 4 445
AGRI-PARTS 
M. Leśniak, 
J. Wieczorkiewicz s.c. 

B.R.M. GEARBOXES s.r.l. 1901, 1902,  

FLITECH s.r.l. 1901, 1902

EUROCARDAN s.p.a 1901, 1902

A 4 336
AGRIWIR 
Dominik Brząkała 

AGRIWIR 0313

D 2 212
AGRO FRANKOPOL 
Tomasz Abramczuk 

SCHAFFER 0108

TANCO 0913

E 3 320
AGROBLAZ 
Błażej Sikora 

AGROBLAZ 
0107, 0313, 1405, 1401, 
0805

BEAR POLSKA 0106, 0107, 0108 

SIG POLAND 0805, 1405

ATELIER-ROBERT 0313, 1401, 1405

B 1 53 AgroEkoPlus Sp. z o.o. ARKA 1801, 1805, 1806

F 3 333 AGROFUNKA
KELLFRI

0205, 1607, 1608, 1609, 
1701

ARMASZ 
0301, 0302, 0304, 0306, 
0905

C 4 390 AGROLAND Sp. z o.o. 

BELLOTA 1901

BENZI 1901 

LA MAGDALENA 1901

MWS 1902

marki reprezentowane na stoiskach 
wystawców podczas agro Show 2022
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D 3 293 AGROMEHANIKA d.d.
TEHNOS 0705, 0503, 0103, 0105

AGROMEHANIKA 
0101, 0104, 0601, 0602, 
0603, 0604

A 2 186 AGROMIX 

KRONE 
0902, 0904, 0905, 0906, 
0907, 0908, 0910, 0911

AMAZONE 0402, 0403, 0501, 0602
TRIOLIET 1403, 1405, 1401
MANITOU 0108, 0109, 0107, 0106

C 3 284
AGRONOMIK POLSKA 
Sp. z o.o. 

AGRONOMIC 0408, 0410, 1301
PRIVE 1104 
DENIS 1108
LAW 1109

A 1 19 AGROSULCA 
AGROSULCA 1805
AGROSULPUR 1805
SULFAGRO CA 1805

B 4 357
AGROTECHNOLOGY 
Piotr Mazur 

WINTEX AGRO 2007
VERIS TECH 2007, 2106
AUGMENTA 2105, 2106
TOPCON 2105, 2106

C 3 265
AGROTEX 
Przemysław Adamowicz

BELARUS 1903, 1902, 1901, 0101
URSUS 1903, 1902, 1901
ZETOR 1903, 1902, 1901

B 1 48
AHV POLAND 
Sp. z o.o. 

AHV 1815

C  2
HaLa 

25
AJ GROUP Sp. z o.o. 

PROS 2301
AQUAPROS 2301
FISHARP 2301

D 3 299 A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 
ALIMAMIX EVOLUTION 1405
EVO SPREADER 0505
EVO COMFORT 2.0. 2301

F 2 229
AMAZONEN-WERKE 
H. DREYER SE & Co. KG

AMAZONE 

0301, 0303, 0306, 0311, 
0314, 0308, 0402, 0403, 
0404, 0405, 0407, 0503, 
0504, 0508, 0602, 1604, 
0604, 1605, 1611

F 1 164
ANDREAS STIHL 
Sp. z o.o. 

STIHL 

1702, 1701, 1606, 1910, 
1604, 1609, 1905, 0603, 
0606, 1601, 1610, 1605, 
0309

E 1 141 ARBENA Sp. z o.o. 
SHELTERALL 1102
JOURDAIN 1403

E 2 223
ARGO TRACTORS 
POLSKA Sp. z o.o. 

MCCORNIK 0101
LANDINI 0101
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A 1 13 ARKOP

FOLIAR LAB  

ACTIPOL  

AMINOPOWER  

FOLIAR ACTIV  

E 4 481
ASO VOLKSWAGEN 
Staszak Duszniki

VOLKSAWAGEN Samochody 
Osobowe 

0201

C  4 398
AZAREX PALIWA 
Sp. z o.o. Sp.k. 

KINGSPAN 2303

DESO 2303

A 4 338 BARLAS 

BARLAS LYNX 6 0401

BARLAS FURTUNA 1000 0503

BARLAS 3000 0403

BARLAS FURTUNA 1500 0503

C 3 269
BAUER GROUP POLSKA 
Sp. z o.o. 

BAUER 1402, 1403, 1407, 1406

FAN SEPARATOR 1402, 1403, 1406, 1506

ECKART 1506

IMANTS 0301

DCM 0501, 0503, 0504

SFOGGIA 0401, 0402, 0403, 0407

WESTERN 
0201, 0203, 0204, 0505, 
0506, 0507

D 2 209 BERUTEX Sp. z o.o.

ZUNHAMMER 0506

TEBBE 0505

BRAND 1403

WASSERBAUER 1403

C 4 393
BKTECH Myjki 
Przemysław Kurp 

KARCHER 1910, 1609, 1808, 2202

EHRLE 1910

IPC 1910

NERTA 1808

C 3 267 BOGUSLAV Sp. z o.o. 

BOGUSLAV 0602

DALAZ 0204

AKTURK MAKINA 0201

D 4 432 BOHNENKAMP Sp. z o.o. 
ALLIANCE 1907

CEAT 1907

E 1 153
BORKOWSKI GRUPA 
SBS Sp. z o.o. 

OCHSNER 1501

REHU 1103

FRANKISCHE 1103, 1113

SKOBERNE 1103

D 4 459 BULMACH Sp. z o.o. 

M+S HYDRAULIC 1901, 1902, 1903

BADESTNOST 1901, 1902, 1903

CAPRONI 1901, 1902, 1903

INDUSTRIAL TECHNIC 1901, 1902, 1903
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C 1 99
CANTONI GROUP 
(Celma Indukta S.A., 
Besel S.A.)

CANTONI GROUP  
(GRUPA CANTONI)

1107, 1108, 1109, 1113, 
1210, 1409, 0705, 1215, 
1212, 1211

BESEL S.A. 
1107, 1108, 1109, 1113, 
1210, 1409, 0705, 1215, 
1212, 1211

CELMA INDUKTA S.A. 
1107, 1108, 1109, 1113, 
1210, 1409, 0705, 1215, 
1212, 1211

D 4 450 CAST SA
ULTRAX 1813
ETRAX 1813

C  4 410 CODEX 

CODEX
0102, 1901, 1902, 1903, 
1913

CODEX EXTREME 
0102, 1901, 1902, 1903, 
1913

CODEX MSC 
0102, 1901, 1902, 1903, 
1913

F 1 177 CONSTRACO Sp. z o.o. 
GALBOX 1102, 1103
GALYER 1103
IZOPANEL 1103

B 4 358
CYBERNETIC 
TECHNOLOGIES 
NETICTECH S.A.

POLDRONY 0601, 1301, 2106, 2301

D 1 108
CZEKAŁA s.c. 
Marcin Czekała 
& Teresa Czekała 

CZEKAŁA 1402, 2002

SOBMETAL 1102, 1104, 1108, 2301

A 4 351 DEMUS Farm Machinery DEMUS Farm Machinery 0308, 1604, 1901

A 3 240 DEVISIONER Sp. z o.o. 

BASAK 0101, 0108
BRANSON 0101
ARMA TRAC 0101
URSUS 0201, 0906

C 2
HaLa 

15
DIESELTECHNIKA 
Sp. z o.o. 

BOSCH 1902, 1903
DENSO 1902, 1903
DELPHI 1902, 1903
STANADYNE 1902, 1903

C 1 68
DODGE RAM 
WARSZAWA // 
PUŁAWSKA 516 

RAM 2301

DODGE 2301

A 4 343
EINBOCK - ORGANIC 
CENTER PL 

EINBOCK 2106, 0410
ORGANIC CENTER PL 2106, 0410

E 1 143
EKOPRIME INWESTYCJE 
Sp. z o.o. 

SUNGROW 1501
RISEN 1501
PANASONIC 2301
JINKO 2301
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C 4 425 EMMAROL Sp. z o.o. EMMAROL 
0801, 0802, 0803, 0804, 
0805, 0901, 0902, 0908

D 3 294 ER.MO Spa ER.MO 
0301, 0302, 0303, 0304, 
0305, 0306

D 2 209 EUROMILK EUROMILK 0505, 1405

B 4 361 EXPERT ELECTRONICS
EXPERT PRO 1904
EXPERT ELECTRONICS 1904
INCOCAM 1904

E 4 466
F.H.U. ELEKTROPARK 
Justyna Wieczorek 

MILWAUKEE 1912, 1913
KRANZLE 1910

D 4 449
FABRYKA ŁOŻYSK 
TOCZNYCH-KRAŚNIK 
S.A.

PBF 1901

ZPK 1902

E 4 479
FARMTRAC TRACTORS 
EUROPE Sp. z o.o. 

FARMTRAC 
0101, 0102, 0104, 0105, 
0109

B 3 250 FARMTRADE 

KAWECO 0506, 0203, 0107
MATERMACC 0407, 0403, 0402, 0401
LEBOULCH 0204, 0505

BARGAM 
0501, 0601, 0602, 0603, 
1601

C 3 268
FHU ELROL 
Bartosz Pszczółkowski

LOVOL 
0101, 0102, 0104, 0105, 
1601, 1602

PROKMAR  
AUTO-TECH  
MULTITECH  

E 2 221
FHU 
Joanna Bojanowska 

MORO ARATRI SRL 
0302, 0303, 0304, 0310, 
0311, 0301

BARGAM B6GROUP SPA 
0602, 0603, 0605, 0607, 
0906, 0805

ZAFFRANI SRL 1109, 0804
B 4 364 FJDynamics.pl FJDYNAMICS 2105, 2106

C 4 423
FKL POLSKA 
Sp. z o.o. Sp.k. 

FKL 1901, 1902, 2301
OTICO-FARMFLEX 1906, 1907

C 4 402
FUCHS OIL 
CORPORATION (PL) 
Spółka z o.o. 

FUCHS 
AGRIFARM 
PLANTO 
TITAN 

E 1 474
GALEBREAKER EUROPE 
Sp. z o.o. 

VVS 1403, 1409, 1401, 1402

AGRIDOOR 
1102, 1403, 1409, 1401, 
1402

VENTTUBE 1102, 1409, 1403
MULTIBAY 1102, 1403, 1409, 1401

C 1 101 GASPOL S.A. GASPOL 2303
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D 4 464 GĄSKA Sp. z o.o. JAG 0803, 1902

C 4 422
GEO POLSKA 
Sp. z o.o. 

PLASTIKA KRITIS 1810

BARBIER 1813

F 1 169
GRAF POLSKA 
Sp. z o.o. 

GRAF 0701, 0705, 1601, 2301

GARANTIA 
0701, 1601, 1604, 1612, 
2301

4RAIN 0701, 1601, 2301

E 2 222
GREGOIRE-BESSON 
POLSKA Sp. z o.o. 

GREGOIRE BESSON 
0302, 0303, 0304, 0305, 
0306, 0311

BERTHOUD 0602, 0603, 0604, 0607

JEANTIL 
0202, 0204, 0504, 0505, 
0506

LUCAS 1401, 1405

C 2
HaLa 

13
GS SOFTWARE 
Sp. z o.o. 

GS SOFTWARE: GSW AGRO, 
Aplikacja mobilna 

2103, 2002

GS SOFTWARE: STX 5000, 
STX 2200,LDX-04E

2001

ANPR (Kamery do 
rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych)

2001

DICKEY-JOHN: GAC 2500 2003, 2004

D  4 444 HATHOR Sp. z o.o. 
AGRIREPEL 1217, 1810, 1813

PIIPPO 1811, 1812

D  4 447 HEKTOS 

HYDROLEDUC 
1901, 1902, 1601, 0205, 
0102, 1903

B&C 1901, 2301, 0102, 1601

WINMAN 1901, 1902, 1903, 1904

ATOS 
1901, 1902, 1903, 1904, 
1913

B 3 261
HENRYK BATYRA 
MASZYNY ROLNICZE

BATYRA 
0301, 0304, 0305, 0307, 
0310, 0311, 0403

B 4 360 HEXITED Sp. z o.o. HEXITED 0601

D 4 440
HF INVERTER POLSKA 
s.c. 

EURA 1901, 1902, 1904

HF POLSKA 1901, 1902

ZD MOTOR 1901, 1902

B 1 28
HL HAMBURGER 
LEISTUNGSFUTTER 
POLSKA Sp. z o.o. 

PANTO® 1814, 1815

IBEKA 1814, 1815

ADDIFERM® 1815

WISAN® 1815

D 4 431 HURTOPONY Sp. z o.o. 

SEHA 1907

FARMKING 1907

CONTINENTAL 1907
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E 4 468
HYDRO-FLEX Cezary 
Mazur 

UNIFLEX 1913, 2301

MULTIPRESS 1901, 1902, 1903, 2301

F 1 178 IMIZUNI Sp. z o.o. IMIZUNI 1201

C 4 412

INDUSTRIEHOF 
SCHERENBOSTEL 
HEINRICH 
RODENBOSTEL GmbH 

FORGES DE NIAUX 1902

BOURGAULT TILLAGE TOOL 1902

MUZZI INDUSTRIE 1902

C 4 424
IVENTEC Szymon 
Nadolski 

HYDRAFORCE 1901, 1902, 1903, 1904

POCLAIN HYDRAULIC 1901, 1902, 1903, 1904

B 2 188
JOHN DEERE POLSKA 
Sp. z o.o. 

JOHN DEERE 

KRAMER 

D 4 452 KATPOL Sp. z o.o. 

GRAMMER 

KAB / SEATING 

UNTEO SEATS 

NORDIC LIGHTS 

DONALDSON 

BALDWIN 

HENGST 

PARKER RACOR 

F 3 329 KAWASAKI POLSKA KAWASAKI 0101

F 2 237
KÖCKERLING GmbH & 
Co. KG 

KÖCKERLING 

0301, 0304, 0305, 0306, 
0310, 0312, 0313, 0401, 
0402, 0403, 0404, 0405, 
0406, 0508, 0314

A 4 341 KRACIK Sp. z o.o. Sp.k. 
SHAKTIMAN 0308, 0503

AGROSTAR 0309

B 4 355
KST KONSULTING Sp. 
z o.o. 

GATE KEEPER 2103, 2106

UNIFORM AGRI 2103

D 4 435 KT-24 Sp. z o.o. 

MILWAUKEE 1912

KARCHER 1910

ANNOVI REVERBERI 1910, 0705

STIGA 1609, 0902

D 4 441 KUVINGS POLSKA KUVINGS 2301

E 4 477 LLC „NEW ELEVATOR” AGRO BIO DRYING 1109, 1501, 1504 

F 4 496 LS TRACTOR POLSKA 
LS TRACTOR 

0101, 0102, 1602, 1603, 
1604, 1611

4FARMER
1607, 1609, 1605, 1610, 
1611, 1604 

C 3 275
ŁUKOMET Krzysztof 
Łuszczyk 

IRTEC SpA 0702

ROVATTI 0705

DALLAI 0706

CRI-MAN 1506
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Nr drogi 

zwiedzania
Nr 

stoiska 
Wystawca marka Grupy towarowe

D 1 132
M.S.-TRONIK Mariusz 
Smolarczyk 

WESTERMANN 1408

FRANZ EISELE U. SÖHNE 1406

FÖRSTER-TECHNIK 1403

SCHURR GERATEBAU 1403

B 1 56
MAD-BOX Andrzej 
Madejczyk

PROCAM 1802, 1806, 1805, 1807

AGRO-KING 1802, 1814, 1805, 1801

E  4 465 MARTIN - AGRO MARTIN-AGRO 
1405, 1902, 0505, 1107, 
1110, 0305

B  4 376 MCMS WARKA Sp. z o.o. MCMS WARKA
0201, 0202, 0302, 1201, 
0409, 0902, 1205, 1207, 
1212, 1607

C  4 408 MILWAUKEE MILWAUKEE 1912, 1913, 1702, 1604

B  3 259 MINOS AGRI Polska 
MINOS AGRI 

0302, 0304, 0305, 0308, 
0309, 0402, 0407, 0410, 
0902, 0904, 0905, 1207, 
1301, 1405, 1607

SPT 2301

D 1 125
MIW GROUP 
(Miary i Wagi / Agro-Lab) 

MIARY I WAGI 2001, 2002

AGRO-LAB 2003, 2004

B  4 359
MRS ELECTRONIC 
Sp. z o.o. 

FLYAGDATA 1904, 2106, 2301

FENDT 1904, 2106, 1901

MRS ELECTRONIC 1904, 2008, 2103, 2105

E  2 219 MTZ POLSKA Sp. z o.o. 

BELARUS 
0101, 0102, 0303, 1202, 
1203, 1602

BOBRUJSKA AGROMASZ 0201, 0204, 0505, 0508

AGRO-MASZ 0402, 0403

MTZ, BELARUS 1903

E  4 483 MULTIMOTORS CORVUS 0101, 1602

E  3 313 MX Polska Sp. z o.o. MX 
0109, 1203, 1210, 1603, 
1902

B  1 46 NEOROL Sp. z o.o. NEOROL 1814

C  4 418
NORMFEST POLSKA 
Sp. z o.o. 

HAZET 1912, 1913

VIGOR 1912, 1913

BETA 1912, 1913

INGERSOLL-RAND 1912

C  4 387 NUMMI PRO NUMMI 0202, 0205, 0209

D  2 207 OPALL-AGRI s.r.o. OPALL-AGRI 
0302, 0303, 0306, 0310, 
0311, 0304

A  1 22 ORGANICALC Sp.z o.o. 
ORGANICALC 1801, 1805

KREDA WĘGLOWA EKO 1801, 1805

C 3 277
P.H.U. HA-DWA-O Paweł 
Filipiak 

RIVULIS 0706
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D 2 207
P.H.U. KOWALSKI 
- Kowalski Jan 

OPALL-AGRI 0302, 0304, 0314, 0306

LOZOVA-MACHINERY 0305, 0301, 0401, 0307

C 4 381
PHU AGRO-EKO 
Łukasz Krzewiński 

IRRILAND DESZCZOWNICA 0701, 0702

B 1 33

PLANTICO - HODOWLA 
I NASIENNICTWO 
OGRODNICZE ZIELONKI 
Sp. z o.o.

PLANTICO 1802

POLAN 1802

SPÓJNIA 1802

B 1 60 POLMAIS Sp. z o.o. 

KWS 1802

ADOB 1806

FMC 1807

F  3 328 PPUH DEXWAL BIS DEXWAL 

0301, 0302, 0303, 0304, 
0305, 0306, 0307, 0308, 
0309, 0310, 0311, 0312, 
0313, 0314, 0501, 0503, 
0504, 0401, 0403, 0404, 
0606, 1201, 1301, 1703

F 3 331 PREMIUM LTD Sp. z o.o. PREMIUM LTD 0301, 0306

D 4 456
PROM-CHEM 
INTERNATIONAL 
Sp. z o.o. 

PRO-CHEM 1808

F 1 179
RADIUS-RADPOL 
Wiecheć Sp.j. 

TRANSTECNO

OMEC 

ELSO-ELBE

RINGSPANN

C 2 196 RAITECH Sp. z o.o. 

NEW HOLLAND 
0101, 0802, 0108, 0104, 
0301, 0911

AGRISEM INTERNATIONAL 
S.A.S.

0402, 0403, 0410

WEIDEMANN 0106, 0107, 0108

DAMMANN GmbH 0602

A 4 337 ROLMASZ-POL
MORESIL 

MULTIVA 

A 1 9
ROLPOL Ołdakowscy 
Sp.j. 

LIDER WAPNO NAWOZOWE 1801

LIDER CA 1801

LIDER MG 1801

LIDER S 1801

E 3 317 SCHMiDT SCHMIDT 0106, 0107, 0210

C 4 403
SELLTECH s.c. 
Dominik Piziewicz, 
Piotr Wójcik 

CAPTAIN 0101

SANKO MACHINERY 
0109, 0202, 0303, 0313, 
0410, 0411, 1605, 1607, 
1609, 1611, 1701, 0902
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D 4 461 SIJA Sp. z o.o. Sp.k. SIJA 1912, 1913, 2301

C 4 417 STAR-PAK Sp. z o.o. AGROSTAR 1810, 1811, 1812, 1813

F 3 326 STORTI S.p.A. STORTI 1401, 1405, 1408

E 2 220
SULKY & SKY 
AGRICULTURE 

SULKY 0501, 0502, 0503, 0504

SKY AGRICULTURE 0402, 0403, 0405

F 1 176
SUNGROW POLSKA Sp. 
z o.o. 

SUNGROW 1501, 1505

4 ECO 1501, 1505

F 1 181 SUNPACK Sp. z o.o. 

SUNPACK/JUTA 
1809, 1810, 1811, 1812, 
1813, 1217

HTECH PL / HTECH CZ 
1211, 1212, 1213, 1214, 
1215, 1216

NEWTEC A/S 1211, 1214, 1215, 1216

C 4 396 SYNTACO Sp. z o.o. 
Q8OILS 1905

QARMAX 1901

C 2
HaLa 

14

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
KOPALNIE SUROWCÓW 
MINERALNYCH Sp. z o.o. 

DEWONIT 1805

DEWONIT PACK 1805

CALCIGROW 1805

D  1 119
TERRAEXIM - 
AGROIMPEX Sp. z o.o.

ROTECNA 1402

ZIEHL ABEGG 1409

AGRITECH 1402, 1405

C  3 274
TRAKTOMIX Wojciech 
Siepak

GEOGRASS
1607, 1608, 1609, 0309, 
0202, 0311

TRX 
1607, 1608, 1609, 0309, 
0902, 1610

KUBOTA 0101, 0104

YAWMAR, ISEKI 0101, 0104

D 4 437
TRANSPORTBANDEN-
FABRIEK EA BROEKEMA 
BV 

BROEKEMA 
1902, 1001, 1002, 1009, 
1004, 1005

C 1 82 TURBAŃSCY Sp. z o.o. 

GMELIN-MOBILNA 
MIESZALNIA PASZ 

1107

BERNHARD STADE - 
MOBILNY ŚRUTOWNIK 

1107

A  3 239 UAB „AGROTEKAS” STARK 1607, 1608

B 4 373
USARYA POLSKA Sp. 
z o.o. 

HUSARYA SCS-100 0301

C 4 426
V. ORLANDI POLAND Sp. 
z o.o. Sp.k.

V.ORLANDI 1901, 1903

SAPALA 1901, 1903
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B 4 368
VANTAGE POLSKA Sp. 
z o.o. 

TRIMBLE AG 2105, 2106

ROBOTTI - AGROINTELLI 2105, 2106

CAVALARETTI GROUP 1301

MC ELECTRONIC 2105, 2106

D 4 463 W.P. SIGMA Sp. z o.o. 

MOTUL, VOLKER, FUCHS 1905

VARTA, BOSCH, STARLINE 1909

MANN, WIX, DONALDSON 1903

D 1 109
WEKTOR SPÓŁKA 
JAWNA M. Mroczkowska 
Ł. Przeciszewski

WEKTOR 
1503, 0805, 0912, 1104, 
1108, 1110, 1212, 1701, 
2201

F 1 165
WEREMCZUK FMR Sp. 
z o.o. 

WEREMCZUK 
1201, 1204, 1205, 1206, 
1209, 1210

B 4 370 WIENHOFF WIENHOFF 0501, 0502, 0506, 0507

B 1 64 WINTERSTEIGER A.G. WINTERSTEIGER 0801, 0802

A 1 11
Z.P.H. AGROMIX Roman 
Szewczyk

ATPOLAN BIO 80 EC 
PREMIUM 

1807

LEWAR PH-FUNGI PREMIUM 1807

AS 500 SL 1807

ATPOLAN SOIL MAXX 
PREMIUM 

1807

A 4 348
ZAKŁAD METALOWY 
„AGROMASZ” 
Gruszczewski Janusz

AGROMASZ 0109, 1603, 1611, 1002

E 2 228
ZETOR POLSKA Sp. z 
o.o.

ZETOR 0101, 0102, 0109, 1602

METAL-FACH 
0201, 1405, 0505, 0204, 
0109

B  1 57
ZÜRN HARVESTING 
GmbH & Co. KG

ZÜRN HARVESTING
0201, 0402, 0801, 0802, 
0804, 0901

GARFORD 0410
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zwiedzania
Nr 

stoiska 
Wystawca dealerzy obecni na stoisku podczas wystawy 

C 3 280 AGRIO MZS s.r.o.

1. GABO 
ul. Sarzyn 15 B, 09-440 Staroźreby  
tel. 501166328 
e-mail: biuro@gabosc.pl 
www.gabosc.pl 
2. AGROBOR Dariusz Borowski  
Zdziar Wielki 15A; 09-440 Staroźreby 
tel. 509 492 913 
e-mail: dariuszborowski@agrobor.com.pl

C 3 265 AGROTEX 
Przemysław Adamowicz

AKPIL  
ul. Wincentego Witosa 21, Pilzno

F 1 164 ANDREAS STIHL 
Sp. z o.o. 

SECRET GARDEN 
ul. Szarych Szeregów 1  
64-320 Buk  
e-mail: markiewicz.stihl@wp.pl

E 2 223 ARGO TRACTORS 
POLSKA Sp. z o.o. 

1. ATA TECHNIK Sp. z o.o.   
ul. Ds.Cechowe 31
64-840 Budzyń 
2.  AMG Sp. z o.o.  
ul. Tomaszowska 36
64-840 Budzyń  
3. F.H. AGRO JUREK s.c.  
Sulechów 100A; 32-010 Kochyrzów  
4. PUH SM-AGRO Sławomir Matkowski  
ul. Powstańców Wielkopolskich 31; 62-436 
Orchowo 

F 2 234
BURY MASZYNY 
ROLNICZE 
Wojciech Bury 

1. BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa 
ul. Mostowa 4, 09-440 Staroźreby  
tel. 242617022 
2. MASZYNY ROLNICZE Lewandowski Tomasz 
Miechowice 7; 87-880 Brześć Kujawski 
tel. 502790177 
3. DUDPOL AGRO 
Karchów 41; 47-270 Gościęcin 
tel. 880015541

dealerzy obecni na stoiskach 
wystawców podczas agro Show 2022
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E 4 479 FARMTRAC TRACTORS 
EUROPE Sp. z o.o. 

MASZPOL Jan Dobroniecki  
Podolin  19; 62-120 Wapno 
tel. 67/ 268 72 51  
www.maszpol.com.pl

D 3 291 FLIEGL 
AGRARTECHNIK GmbH

1. AGROTECHNIK 
Tafiły 8; 18-520 Stawiski  
2. AGRO-SZNAJDER Sp. z o.o.  
ul. Objazdowa 3A; 62-300 Września  
3. FUNROL GmbH 
TaimerhofstraBe 14; 81927 Monachium  
4. KAGRO Krzysztof Pankowski 
ul. Jana Pawła II 31; 64-932 Stara Łubianka 

E 1 151 FLORIAN CENTRUM 
Sp. z o.o. 

Pokrycia Dachowe Hurtownia materiałów 
budowlanych 
Bogdanowo 38; 65-600 Oborniki 
tel. 505009487

B 2 188 JOHN DEERE POLSKA 
Sp. z o.o. 

1. PHP AGRO-EFEKT 
ul. Parkowa 14; 56-500 Syców  
2. Wanicki AGRO  
ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany 
3. AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o.  
ul. Magazynowa 2; 86-200 Chełmno  
4. FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 6; 11-700 Mrągowo 

C 4 408 MILWAUKEE
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 
AUTOS Sp. z o.o.  
ul. Unii Europejskiej 2B; 86-050 Solec Kujawski 

B 4 359 MRS ELECTRONIC 
Sp. z o.o. 

FRENDT  
Prospect Yunosti 10A 
21030 Vinnytsia 
tel. +380 67 447 57 37 
e-mail: nv4@frendt.com.ua 
www.frendt.ua

E 2 219 MTZ POLSKA Sp. z o.o. 

MOTO-AGRO  
ul. Elewatorska 52; 15-620 Białystok  
tel. 666039601 
e-mail: jarek@moto-agro.pl 
www.moto-agro.pl

D 2 207 OPALL-AGRI s.r.o. 

1. MAT-PRAT  
Brożec 42; 57-100 Strzelin 
e-mail:m.ilnicki@mat-prat.pl
2. ADITECH Adrian Kaczor 
ul. Kasztanowa 36; 83-115 Waćmierz 
tel. 607224375 
e-mail: adrian.kaczor@aditech.pl 
www.aditech.pl



263

Sektor 
Nr drogi

zwiedzania
Nr 

stoiska 
Wystawca dealerzy obecni na stoisku podczas wystawy 

D 2 207 OPALL-AGRI s.r.o. 

3. AGRI-TERM Piotr Zelek 
ul. Okrzei 9; 49-340 Lewin Brzeski 
tel. 570974000 
e-mail: agriterm@op.pl 
4. AGROCAR Janusz Kowalczuk 
ul. Raciborska 101; 48-130 Kietrz  
tel. 697992411 
e-mail: agrocar@op.pl

B 2 192 SAMASZ Sp. z o.o.

KORBANEK Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 159 
62-080 Tarnowo Podgórne  
tel. 618950300 
e-mail: info@korbanek.pl 
www.korbanek.pl

F 1 176 SUNGROW POLSKA 
Sp. z o.o. 

4ECO Sp. z o.o.  
ul. Plac Niepodległości 1 
25-506 Kielce  
tel. 533012231  
www.4-eco.pl

B 4 370 WIENHOFF

AGROPARTS  
Ratowice 3  
64-111 Lipno  
tel. 665845457 
e-mail: agroparts213@int.pl

B 1 64 WINTERSTEIGER A.G.

ROLTECH Sp.j.  
ul. Kostrzyńska 12 
61-042 Poznań  
tel. 61/ 879 47 36 
e-mail: biuro@roltech.poznan.pl 
www.roltech.poznan.pl

E 2 228 ZETOR POLSKA 
Sp. z o.o.

1. AGROMEP S.A.  
ul. Gostyńska 71 
64-000 Kościan  
tel. 655110909 
e-mail: biuro@agromep.pl 
www.agromep.pl 
2. AGROPOL  
ul. Kujawska 11; 87-707  Zakrzewo  
tel. 542720523 
e-mail: agropol.marcin@wp.pl 
www.agro-pol.pl 
3. INTER-VAX Sp. z o.o.  
Ul. Dworcowa 29; 88-400 Żnin  
tel. 523030350 
e-mail: biuro@inter-vax.pl 
www.intervax.pl
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Maszyny biorące udział w pokazach
Machines participating in demonstrations

myjka gorącowodna eHrLe Hd 940 Standard 
wystawca: eHrLe

Ehrle to firma z blisko 100 letnim doświadczeniem w branży wysokociśnieniowej. Lider rynku międzynarodowego 
w kategorii CarWash(myjnie bezdotykowe). W swoim portfolio posiada pełną gamę profesjonalnych urządzeń 
wysokociśnieniowych mobilnych i stacjonarnych, które zabezpieczają potrzeby klientów z każdego segmen-
tu rynku w szczególności branżę rolniczą. Obecnie prezentujemy Profesjonalą Mobilną Myjkę Gorącowodną 
HD 940. Podstawowe parametry to wydatek wody: 900 l /godzinę oraz maksymalne ciśnienie robocze 210 bar.
Najważniejsze atrybuty jakościowe, które powodują że maszyny mogą pracować w bardzo trudnych warunkach 
w trybie ciągłym to:
• trójtłokowa pompa korbowodowa z ceramicznymi tłoczkami
• silnik wolnoobrotowy 
• liczne zabezpieczenia będące gwarantem żywotności maszyny np. total stop, kontrola płomienia, kontrola 

wycieków 
Woda podgrzewana jest do temperatury max 150 stopni Celcjusza, za pomocą kotła olejowego. Unikalna budo-
wa kotła i technologia montażu sprawia że osiąga on sprawność 98% co za tym idzie jest bardzo ekonomiczny.
Urządzenie idealnie sprawdza się w gospodarstwach rolnych przy czynnościach takich jak: • Mycie Maszyn 
Rolniczych • Mycie i dezynfekcja budynków inwentarskich(kurniki, chlewnie, obory) • Mycie elewacji, ogrodzeń, 
kostki brukowej • Mycie i dezynfekcja sekcji udojowych • Mycie i dezynfekcja aut ciężarowych • Mycie aut oso-
bowych • Hydro Piaskowanie elementów metalowych, usuwanie korozji • Udrażnianie i dezynfekcja instalacji 
kanalizacyjnych, odpływowych • Odszlamianie szamb zbiorników na gnojowicę.
Szeroka gama specjalistycznych akcesoriów dedykowanych do każdej z tych czynności sprawia, że z łatwością, 
skutecznie i w krótkim czasie wykonamy każdą z nich. 
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wystawca: eUromILK
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Farmdroid Fd20 – robot do zasiewu i mechanicznego zwalczania chwastów
wystawca: FarmSySTemS

FarmDroid FD20 pierwszy na świecie w pełni automatyczny robot, który może prowadzić zasiew, jak i mecha-
niczne zwalczanie chwastów. Pomagamy rolnikom i hodowcom obniżyć koszty siewu, odchwaszczania a nieba-
wem oprysków jednocześnie robiąc to w sposób neutralny pod względem emisji CO2 i ekologiczny.

FarmDroid FD20 to robot polowy napędzany panelami słonecznymi, który za pomocą sygnału GPS zaznacza 
położenie upraw podczas siewu, a następnie mechanicznie usuwa chwasty zarówno między rzędami jak i w rzę-
dach.

Wyjątkowa precyzja siewu umożliwia dokładne oczyszczenie upraw, a tym samym zminimalizowanie lub całko-
wite wyeliminowanie konieczności ręcznego zwalczania chwastów.

Cztery panele słoneczne wytwarzają energię dla pakietu akumulatorów i zapewniają do 24 godzin codziennej 
pracy bez emisji CO2. Takie wykorzystanie paneli i akumulatorów nie wymaga ich zewnętrznego ładowania, 
dzięki temu możesz pozwolić swojemu FarmDroid FD20 pracować w polu przez cały sezon. 

Ta innowacyjna maszyna zdobyła już wiele nagród i wyróżnień m.in. Złoty Medal Międzynarodowych Targów 
Poznańskich Polagra Premiery 2022.

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami FARMSYSTEMS – nasi doradcy chętnie przedstawią wszelkie 
szczegóły dotyczące Farmdroida oraz jego możliwości.

Tel:(+48) 572 243 848 • Tel:(+48) 693 935 333 • kontakt@farmsystems.pl • https://farmsystems.pl/ 

mailto:kontakt@farmsystems.pl
https://farmsystems.pl/
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autonomiczny ciągnik rolniczy orIo
wystawca: INTerHaNdLer Sp. z o.o

Nowość na światowym rynku która miała premierę w czerwcu tego roku już jest dostępna!

W pełni autonomiczny robot uprawowy Naio ORIO jest dziełem Francuskiej firmy NAIO Technologies, jego 
wielkość, moc oraz wytrzymałość pozwala na wykorzystanie w każdej uprawie rolniczej, ogrodniczej i szkół-
karskiej.

Maszyna ta została zaprojektowana i wykonana z myślą o jak największej wydajności i wszechstronności. Może 
być wyposażona w dwa podnośniki trzypunktowe co daje nam nieograniczoną możliwość kombinacji narzędzi 
z którymi zostanie zagregowana. 

Dzięki nawigacji RTK oraz kamerze możemy operować narzędziami w odległości jednego centymetra od rośliny 
uprawnej. Tak wysoka dokładność pozwala na wyeliminowanie pracy ręcznej w każdej uprawie.

Orio dostępny jest w wielu wariantach szerokości jak i wyposażenia dodatkowego, między innymi siewniki, 
chwastowniki jak i narzędzia aktywne. 

Wyłącznym dystrybutorem wszystkich maszyn NAIO jest firma Agrihandler.
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oz – wielozadaniowy pomocnik autonomiczny
wystawca: INTerHaNdLer Sp. z o.o

Oz jest idealnym towarzyszem do zadań w terenie, pracującym w pełnej autonomii. Robot może odchwaszczać 
między rzędami i na nich, rysować linie plantacji, siać nasiona lub sadzić, może pomóc w pracy lub nosić za 
ciebie ciężkie ładunki. Obsługuje szeroki zakres upraw, a dzięki wskazówkom GNSS RTK sezon zaczyna się 
wcześnie i trwa długo, bez względu na to, czy uprawa jest już widoczna, czy już zebrana. Oz jest idealny do: 
ogrodnictwa, szkółek, roślin leczniczych i aromatycznych, drzew owocowych itp. Sprawdza się zarówno w tere-
nie, jak i w tunelach foliowych.

Dzięki wyposażeniu w uniwersalny uchwyt mocujący możemy zagregować go z nieograniczoną gamą osprzę-
tów. Począwszy od noży kątowych czy pielników palcowych przez siewniki do tak wyspecjalizowanych narzędzi 
jak opryskiwacze. Jedynym ograniczeniem co do wykorzystania robota OZ jest twoja wyobraźnia.

Wszystkie maszyny Francuskiego producenta Naio czyli również OZ jest w pełni elektryczny, a jego niezawodne 
silniki gwarantują długą i cichą pracę w każdych warunkach.

OZ wyposażony jest w napęd na cztery koła, a baterie wystarczają na 8 godzin ciągłej pracy. 

Wyłącznym dystrybutorem maszyn Naio jest firma Agrihandler.
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Ferti-SPaCe2 HorIzoN FS6511/18BU
wystawca: JoSKIN PoLSKa Sp. z o.o

Ferti-Space2 Horizon to sztandarowy produkt w ofercie rozrzutników z szeroką skrzynią ładunkową ze stołem 
rozrzucającym marki JOSKIN. Ich podstawowa konstrukcja opiera się na modelu Ferti-Space2 z pionowymi wał-
kami i na tych samych podstawowych zasadach – lekkość, wytrzymałość i łatwość konserwacji. Rozrzutnik Ferti-
-Space2 jest trwały i niezwykle zwrotny, a także ekonomiczny, pod względem finansowym oraz energetycznym. 
Dzięki szerokiej skrzyni z przykręcanym stołem rozrzucającym możliwa jest zamiana na przyczepę do kiszonki. 
Krótko mówiąc - w wersji XL jest naprawdę wielozadaniowy.  
Dostępne wersje dwu lub trzy osiowe o ładownościach 14–26 T. Idealny do ciągników o mocy od 160 KM.
Stół adaptera został opracowany do szerokiego rozrzucania materiałów różnego typu (obornik, kompost, wytłoki, 
wapno, pomiot ptasi, itp.). Zakres rozrzucania od 12 do 22 m. Adapter z poziomymi wałkami i stołem gwarantuje 
doskonałe rozprowadzanie nawozu, nawet w niewielkiej ilości.
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Samojezdny opryskiwacz KUHN F40 evo
wystawca: KUHN-maSzyNy roLNICze Sp. z o.o

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rolnictwa KUHN wprowadza nowy samojezdny opryski-
wacz KUHN F40 Evo.

Konstrukcja opryskiwacza oparta jest na sztywnej ramie, do której w przedniej części zastosowano zawieszenie 
belki opryskiwacza. Umieszczenie belki opryskowej z przodu przed kabiną zwiększa komfort i wydajność pracy 
operatora. Kabina opryskiwacza jest szczelna(IV klasa szczelności), przestronna i ergonomiczna. Operator ma 
do dyspozycji pneumatyczny fotel z wysokim oparciem, klimatyzację, trzy wycieraczki szyb, pełne oświetlenie 
led oraz centrum sterowania z dwoma monitorami i joystick. 

Opryskiwacz posiada zbiornik główny wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 5000 lub 6000 litrów. 
Napełnianie zbiornika może odbywać się ze źródła zewnętrznego lub pompą o wydajności 110 l/min. Proces 
ten wykonywany jest w pełni automatycznie. Opuszczany hydraulicznie rozwadniacz umożliwia pobieranie 
środków chemicznych w formie płynnej lub proszkowej. Dodatkowo zastosowano 600 litrowy zbiornik na 
czystą wodę. 

W obecnych czasach niskie koszty użytkowania maszyn i niskie zużycie paliwa jest dużą zaletą. Zastosowany 
w opryskiwaczu KUHN F40 Evo silnik 6 cylindrowy o pojemności 7,8 litra(Stage V) posiada moc zależnie od 
potrzeb 218, 252 lub 280 KM, a jego maksymalny moment obrotowy 1159 Nm jest dostępny już przy 1400 
obr/ min. Silnik posiada 5-cio letnią gwarancję. Współpracuje on z napędem hydromechanicznym lub w pełni 
hydrokinetycznym. 
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wystawca: PoLCaLC Nawozy waPNIowe Sp. z o.o
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rozsiewacz rCw 130 Td z belką do wysiewu nawozów pylistych Helix
wystawca: UNIa Sp. z o.o

Prezentowany RCW 130 TD z belką do wysiewu nawozów pylistych Helix, to drugi co do wielkości reprezentant 
nowej linii rozsiewaczy RCW. 
Maszyna ta posiada skrzynię o pojemności 13 000 dm³ i wyposażona jest standardowo w adapter dwutarczowy, 
z tarczami do wysiewu nawozów granulowanych oraz wapna. 
Pracująca maszyna wyposażona jest w opcjonalną, 9 metrową belkę do wysiewu nawozów pylistych. Dostępna 
jest również belka o szerokości 12 m.
Ponadto rozsiewacz ten posiada zawieszenie typu boogie z tylną osią skrętną, hydrauliczny napęd przenośnika 
pasowego, składaną hydraulicznie plandekę, zasuwki hydrauliczne umożliwiające ograniczenie wysiewu jedynie 
do prawej, lub lewej strony oraz dwuobwodowe hamulce pneumatyczne. 
Rozsiewacz posiada resorowany dyszel zaczepowy, a sterowanie odbywa się przy pomocy sterownika Superior. 
Dostępny jest również sterownik Pilot-Joy, lub rozbudowany system sterowania ISOBUS, umożliwiający zmien-
ne dawkowanie nawozów. 
Nowa linia rozsiewaczy RCW charakteryzuje się głównie bardziej stromymi ścianami skrzyni nawozowej, w sto-
sunku do poprzedniej wersji oraz nową, wzmocnioną konstrukcją ramy, która dzięki specjalnym wycięciom uła-
twia mycie i konserwację maszyny.
Zamontowany na maszynie system Helix pozwala na załadunek wapna bezpośrednio z cysterny dzięki dwóm 
przyłączom wypuszczonym na tył maszyny. Możliwa jest również praca połową szerokości roboczej ze złożoną 
prawą, lub lewą stroną belki wysiewającej. 
Znoszenie materiału przez wiatr zostało ograniczone do minimum dzięki zastosowaniu specjalnych fartuchów, 
a sama belka składa się do pozycji „V” podczas wykonywania nawrotów. Wszystkie modele nowej linii rozsiewa-
czy RCW wykonane są w standardzie homologowanym zgodnym z dyrektywą EU 167/2013.
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Autonomiczny robot rolniczy ROBOTTI duńskiej firmy agro Intelli
wystawca: vaNTage PoLSKa Sp. z o.o

ROBOTTI to najsłynniejszy autonomiczny pojazd-nośnik narzędi, stworzony do bardzo szerokiego zastosowania 
w rolnictwie i warzywnictwie oraz sektorach pokrewnych, min. w szkółkarstwie, czy produkcji roślin ozdobnych. 
Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych robotów rolniczych na świecie.

Duńska firma Agro Intelli(skrót od: Agro Intelligence) oferuje roboty w dwóch wersjach: Robotti 150D i Robotti 
LR. Pierwszy przeznaczony jest  do wykonywania cięższych prac polowych, które wymagają większej mocy, 
choćby do uciągu czy napędu narzędzi towarzyszących. Robotti 150D wyposażony jest w dwa ponad 70-kon-
ne 4-cylindrowe silniki dieslowskie, których łączna moc wynosi 144 KM. Jednostki napędowe umieszczone są 
po bokach robota(jedna po prawej, a druga po lewej jego stronie) w blokach nad kołami napędowymi. Jeden 
z silników służy do napędu układu jezdnego, drugi natomiast zasila hydraulikę roboczą, z której pochodzi napęd 
WOM-u i układu hydrauliki roboczej.

Kolejna wersja robota – ROBOTTI LR, wprowadzony na rynek w grudniu 2021 roku jest najnowszym modelem 
duńskiego robota. LR ma pojedynczy silnik o mocy 75 kM oraz 300-litrowy zbiornika paliwa, przez co idealnie 
nadaje się na plantacje warzyw lub do gospodaratw ekologicznych, w których dużo czasu pośiwęca sie na 
mechaniczne zwlaczanie chwastów. Doskonale sprawdzie się nie tylko podczas pielenia plantacji, ale również 
w czasie wysiewu nasion. Dzięki bardzo dużemu zapasowi paliwa, a co za tym idzie – dużemu zasięgowi, 
ROBOTTI LR może wykonać pracę bez przerw, będąc tankowanym raz na kilka dni. Ma również ulepszoną 
hydraulikę i udźwig(do 1250 kg) oraz wyższy moment obrotowy na kołach.
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wienhoff 18300 Tw Profi Liner + vogelsang Black Bird 15m
wystawca: wIeNHoFF

Gama wozów asenizacyjnych modelu TW Profi Liner specjalizuje się lekkością, szybkością, napełniania i opróż-
niania zbiornika jak i dokładnością w aplikowaniu. 

Demonstrowany model posiada 18000 l pojemności. 

Zbiornik wykonany z blachy 6 mm na zewnątrz lakierowany, od wewnątrz pokryty farba kwasoodporną co prze-
dłuża jego żywotność. 

Wyposażony w pompę Battioni & Pagani model Star 84 14 400 l doposażony w turbo napełniacz. 

Sterowanie wozu jest łatwe i proste, służy do tego sterownik Wienhoff Komport z hydrauliką LS. Aplikator Vogel-
sang Black Bird 15 m jest jednym z najpopularniejszym aplikatorów montowanym na naszych wozach. 

Cechuje się elastycznością zastosowania i równomiernością aplikowania.

Zapraszamy gorąco państwa na nasze pokazy polowe i odwiedzenie naszego stoiska przy sektorze B stanowi-
sko 370.
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mzUrI Pro-Til 3T
wystawca: agro-LaNd marek różniak

mzUrI Pro-Til 3T to agregat umożliwiający uprawę wąskich pasów gleby, aplikację nawozów na całej głębo-
kości uprawianego pasa oraz siew nasion na kontrolowanej głębokości w jednym przejeździe po zbiorze przed-
plonu. Zęby-łapy uprawowe i koła zagęszczające są rozmieszczone na przemian w dwóch rzędach dając dużo 
miejsca na przepływające resztki pożniwne. Zęby uprawowe i redlice siewne są włączone wniezależne układy 
hydrauliczne, które zapewniają równomierneciśnienie na każdej sekcji. Umożliwia to dokładną głębokość pracy.

NaJwaŻNIeJSze CeCHy mzUrI Pro-TIL 3T:
• zęby uprawowe zabezpieczone hydraulicznie
• zmienna ilość wysiewu
• jedno- i dwurzędowe redlice siewne
• wentylator napędzany hydraulicznie
• czujnik przepływu nasion
• hydrauliczny znacznik przejazdu
• regulowana hydraulicznie brona zagarniająca
• półpneumatyczny dozownik
• komputer zarządzający RDS Artemis
• niezależne wahliwe ramiona z redlicami wysiewającymi, zabezpieczone hydraulicznie, połączone z regulowa-

nym kołem dociskowym

SPeCyFIKaCJa:
  • szerokość transportowa 2,95 m   • pojemność zbiornika 3600 l
  • dzielony zbiornik (nawóz/nasiona) 40/60%  • rozstaw rzędów 33,3 cm
  • ilość rzędów 9    • zapotrzebowanie mocy (min.)150 Km
  • prędkość pracy km/h od 6 do 15  • typ zaczepiany
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Kombajn John deere serii T
wystawca: agroSharing Sp. z o.o.

Bogata oferta maszyn rolniczych do wynajęcia z pewnością zaspokoi oczekiwania każdego rolnika, niezależnie 
od wielkości gospodarstwa. 

Brak limitu motogodzin, gwarancja obsługi serwisowej, ubezpieczenie maszyny czy możliwość wykupu sprzętu 
to zdecydowanie jedne z większych zalet propozycji od AgroSharing. 

Oferta wynajmu obejmuje m. in.. ciągniki kombajny, ładowarki, maszyny uprawowe. Skierowana jest do każdego 
rolnika czy usługodawcy. Wariant ten jest optymalnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują maszynę na 
określony czas, jak i dla tych, którzy chcą przyspieszyć prace na polu. Ponadto jest to idealne rozwiązanie 
w przypadku awarii własnej maszyny!

Jedną z maszyn, które można wynająć już od doby są kombajny John Deere serii T, które zostały zaprojektowa-
ne tak, aby połączyć wydajność i jakość. Szeroka gama znakomitych zespołów żniwnych pozwala dostosować 
narzędzie do specyfiki gospodarstwa. 

Skontaktuj się i dobierz odpowiednią opcję wynajmu.
www.agrosharing.pl

tel: 785-552-021
mail: kontakt@agrosharing.pl
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opryskiwacz 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, przeznaczo-
na do gospodarstw wielkoobszarowych. Mnogość rozwiązań pozwala optymalnie skonfigurować opryskiwacz do 
potrzeb i specyfiki każdego gospodarstwa. 
Prezentowana maszyna posiada zbiornik 6000 litrów, belkę 30 metrową „4HP” z samopoziomowaniem wraz 
z blokadą,  hydraulicznym dopasowaniem do skłonów,  podnoszone i  rozkładane hydraulicznie niezależnie 
4 siłownikami, posiada również oś skrętną oraz System air-Control  czyli system cyrkulacji cieczy w belce 
opryskowej, oparty na sterowaniu sekcjami opryskowymi poprzez elektrozawory pneumatyczne. 
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 bę-
dziemy 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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elektromagnetyczny skaner glebowy Top Soil mapper
wystawca: CLaaS PoLSKa Sp. z o.o.

zmienność przestrzenna gleby i roślin jako podstawa optymalizacji uprawy, siewu, nawożenia i ochrony 
roślin.
365FarmNet na przykładzie mobilnego zestawu pomiarowego, składającego się z elektromagnetycznego ska-
nera glebowego TSM zamontowanego na pojeździe terenowym przedstawia możliwość rozpoznania zmienności 
przestrzennej gleby każdego użytku rolnego. 
Elektromagnetyczny skaner glebowy Top Soil Mapper, podczas przejazdów równoległych w odstępie 10-12 m, 
w sposób ciągły zapisuje informacje o tzw. pozornej przewodności elektromagnetycznej gleby z czterech warstw 
gleby:  15-20 cm, 40-50 cm, 80-90 cm oraz 120-130 cm. Zmierzone, surowe wartości pomiarowe są następnie 
przetwarzane w programie TSDA. Otrzymane, gotowe mapy przedstawiają przestrzenną zmienność właściwości 
gleb w obrębie pola. Są to mapy: 
• podziału badanego pola na jednorodne strefy tzw. potencjalnego plonowania (zwane też strefami produkcyj-

nymi), wykorzystywane bezpośrednio do np. podziału pola na niejednorodne powierzchnie (siatka aktywna) 
do inteligentnego poboru prób glebowych lub/i do przygotowania map aplikacyjnych zmiennej ilości wysiewu 
materiału siewnego. Głównie kukurydzy i innych roślin wysiewanych siewnikami punktowymi jak również zbóż 
i rzepaku wysiewanych siewnikami rzędowymi.,

• mapy nienaturalnych zmian w pionowej strukturze gleby, np. występowania podeszwy płużnej,
• mapy zalecanej głębokości pracy maszyn uprawowych (w określonym przez rolnika przedziale), np. grubera 

lub głębosza,
• mapy względnej wilgotności gleby, wykorzystywanych np. do rozsądnego, zmiennego nawadniania (zmienna 

ilość jednorazowej dawki polewowej).
Dzięki uzyskanym informacjom związanym ze zmiennością gleby możliwa jest optymalizacja: uprawy, siewu, 
nawożenia, ochrony a także zbioru roślin. Wszystkie dane są opracowane w wielu przystępnych formatach 
cyfrowych.

Zapraszamy na nasze stanowisko! :)
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agregaty do uprawy pasowej Czajkowski z serii ST

wystawca: CzaJKowSKI maSzyNy Sp. z o.o

SEKCJA ROBOCZA Czajkowski ST. Zaawansowana konstrukcja.

Agregaty do uprawy pasowej Czajkowski z serii ST to maszyny przeznaczone dla rolników średnio i wielkoob-
szarowych oraz firm usługowych.

Najważniejsze cechy:

• Układ sekcji oraz wału w systemie off-set minimalizuje efekt poziomej kompresji struktury gleby oraz niweluje 
efekt zapychania się

• Pionowy kształt elementów pracujących w glebie niweluje efekt mieszania

• Regulacja głębokości pracy bez użycia narzędzi

• Zabezpieczenie non-stop hydrauliczne lub mechaniczne na każdym podzespole maszyny

WWW.UPRAWAPASOWA.PL
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Ciągniki BaSaK 5120, BraNSoN 6225C
wystawca: devISIoNer Sp. z o.o

BaSaK 5120

• Moc 116 KM

• 4-cylindrowy silnik Deutz EU IV

• Skrzynia przekładniowa ZF 32x32 z rewersem elektrohydraulicznym i 3-stopniowym wzmacniaczem momentu

• Podnośnik elektrohydrauliczny (EHR) o udźwigu 5500 kg

• Synonim osiągów, wytrzymałości oraz całkowitego, niskiego kosztu eksploatacji

• Znana na całym świece marka, zyskująca dużą popularność również w Polsce

BraNSoN 6225C

• Moc 58 KM

• 4-cylindrowy, turbodoładowany silnik Branson STAGE V

• Skrzynia przekładniowa 12x12 z synchronizowanym rewersem

• Podnośnik o udźwigu 1500 kg

• Sprawdza się w małych jak i w dużych gospodarstwach - idealny pod dofinansowania z PROW

• Synonim niezawodności, oszczędności i uniwersalności zastosowań

• Znana, amerykańska marka

Ciągniki dostępne w ofercie SuperTraktor.pl



283

Prezentacje maszyn na pasie startowym
Presentation of machines at the airstrip

woz F3XHd+ eLeKTro
wystawca: eUromILK

Wóz 3 ślimakowy 50 m3

Euromilk RINO F3XHD+ ELEKTRO to maszyna przemysłowa dedykowana dla najbardziej wymagających 
klientów. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jak również rolnictwie. Pojemność wynosi 50 m3. 
Maszyna napędzana silnikiem o mocy 110 KW pozwala na mieszanie wsadu o masie około 20 ton. Wyładunek 
odbywa się przy pomocy trzech przenośników taśmowych napędzanych hydraulicznie o długości 3 m. Do pro-
dukcji użyto najwyższej jakości stal drobnoziarnistą o podwyższonej odporności na ścieranie. Przekroje blach 
są znacząco większe w stosunku do standardowych wozów paszowych. Wzmocnione dno maszyny posiada 
grubość aż 25 mm, a ślimaki mieszające są wykonane z blachy o przekroju 20 mm, co gwarantuje dłuższą 
trwałość przy wyższych interwałach pracy. Masa prezentowanego wozu wynosi 17 000 kg. Wymiary to: długość 
9330 mm, wysokość 3616mm, szerokość 2800 mm.

Koszty utrzymania wozu elektrycznego są znacząco niższe w stosunku do maszyn napędzanych ciągnikiem 
rolniczym. Przyjmuję się, że średnie zużycie paliwa wynosi 1,5 litra na 1 tonę mieszanego wsadu. Co przy 
masie około 20 ton daje spalanie 30 litrów oleju napędowego. Przy koszcie jednego litra w granicach 7,50 zł 
otrzymujemy wartość 225 zł, co stanowi znaczący koszt utrzymania systemu mieszania. Dodatkowo należy 
doliczyć amortyzację i serwis ciągnika. Analogicznie, dokładnie taki sam koszt mieszania 20 ton wsadu silnikiem 
elektrycznym 110 KW przez 40 minut i cenie energii elektrycznej na poziomie 0.69 zł wynosi 57,00 zł. Różnica 
w kosztach wynosi aż 168 zł dziennie. Mieszając tylko jeden wóz na dobę otrzymujemy w skali roku 61 320 zł 
oszczędności, co jest wynikiem w pełni satysfakcjonującym, biorąc pod uwagę wyższy koszt zakupu mieszacza 
napędzanego silnikiem elektrycznym. Oczywiście, jeśli inwestor posiada instalację fotowoltaiczną koszty utrzy-
mania jeszcze mocniej spadają.

Firma EUROMILK posiada w ofercie wozy elektryczne w pojemnościach od 6 do 60 m3, taki przekrój oferty 
umożliwia dostosowanie maszyny pod indywidualne potrzeby każdego odbiorcy.
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Pielnik międzyrzędowy z systemem optycznego naprowadzania Cam
wystawca: eXPom Sp. z o.o

W przypadku wielu upraw o wielkości i jakości zbioru decyduje skuteczna walka z chwastami. Dzięki nowocze-
snym pielnikom możliwe jest szybkie oczyszczenie uprawianego terenu z wszelkich zbędnych roślin. Pielniki 
sprawdzają się zarówno na polach, jak i małych ogródkach działkowych. Wszystko dzięki dostępności ich w róż-
nych rozmiarach i kształtach. Poza usunięciem chwastów dbają o odpowiednie spulchnienie gleby. Dzięki nim 
możliwe jest znaczne ograniczenie chemii stosowanej w celu likwidacji chwastów. Oprócz korzyści takich jak 
usunięcie zaskorupienia gleby, napowietrzenie i usunięcie chwastów, dodatkowo usuwamy tzw. burako-chwa-
sty, które znacznie obniżają plon buraka.

Stąd Firma EXPOM postanowiła wprowadzić na rynek pielnik międzyrzędowy z systemem optycznego napro-
wadzania Cam. Pielenie międzyrzędowe to zabieg zyskujący na popularności w ostatnich latach, zwłaszcza 
wśród producentów buraków cukrowych. Pielnik posiada 3 typy sekcji roboczych. Każda z nich ma specjali-
styczne zastosowanie zarówno zależne od typu gleby jak i od rodzaju uprawy. Sekcja robocza z 5 lemieszami 
– zaleca się użyć lemieszy 150 mm, ze 100% odwracaniem gleby na pierwsze wiosenne uprawy. Lemiesze 
zamontowane są na elastycznych słupicach. Pierwsza operacja likwiduje zaskorupienie gleby oraz podsta-
wowe pielenie. Chwasty są wyciągane na zewnątrz, a ich korzenie pozbawiane są gleby co przyspiesza ich 
więdnięcie.

Sekcja robocza z lemieszami i dłutami – w tej konfiguracji producent zaleca użyć sekcję z trzema lemiesza-
mi (150 mm) oraz dwoma dłutami (40 mm szerokości). Dłuta zamontowane są na elastycznej słupicy. W 
późniejszych fazach wzrostu gleba jest zazwyczaj twardsza, dlatego zaleca się sekcję z trzema lemieszami 
i dwoma dłutami, zamiast samych lemieszy. Gleba zwiększy zawartość tlenu oraz poprawi się jej struktura. 
Sekcja robocza z dłutem – stosowana, kiedy dochodzi do późnych spulchnień, gleba jest cięższa a uprawa 
już rozwinięta – na przykładzie kukurydzy, idealne jest spulchnienie dłutem na głębokości 60 mm, wyposa-
żonym w płytę ochroną. Wielkie dłuto napowietrza glebę oraz usuwa bardzo twarde zaskorupienie. EXPOM 
swój pielnik międzyrzędowy oferuje w wersji 4|6|8-rzędowej na ramie sztywnej lub składanej hydrauliczniej.

Każda maszyna może zostać doposażona w odpowiedni system nawożenia, czy to na nawóz płynny bądź gra-
nulat, ze zbiornikiem montowanym na przód ciągnika.
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Ładowacz czołowy Serii e-tronic
wystawca: HydrameT

Jest to pierwszy na świecie ładowacz czołowy, w którym zamiast konwencjonalnego układu poziomowania na-
rzędzia, zastosowano elektroniczny system, w którego skład wchodzą czujniki żyroskopowe, odpowiadające za 
precyzyjne ustawienie narzędzia względem podłoża w całym zakresie pracy.

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, udało się obniżyć masę całej maszyny, wyeliminować część punktów 
smarnych, obniżyć środek ciężkości a co za tym idzie, polepszyć widoczność. 

Kolejną zaletą elektronicznego systemu poziomowania jest możliwość programowania powtarzalnych funkcji 
pracy ładowaczem, co usprawni i przyspieszy pracę. 

Ładowacz E-tronic sterowany jest za pomocą elektronicznego joysticka, dzięki któremu praca ładowaczem staje 
się lżejsza a wykonywane ruchy bardziej precyzyjne
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zgrabiarka dwukaruzelowa zKd-800
wystawca: INTer-TeCH Piotr Jankowski

Zgrabiarka dwukaruzelowa ZKD-800, posiada w standardzie hydraulicznie regulowaną szerokość pracy w za-
kresie od 6.8 m do 7.8 m z ręczną blokadą żądanej szerokości . W zależności od ustawionej szerokości roboczej, 
szerokość zgrabionego wałka wynosi od 0,9 do 1,9 m. 

Wyposażona jest w dwie karuzele, a na każdej z nich znajduje się jedenaście ramion roboczych, wyposażonych 
w cztery podwójne palce grabiące. 

Zasada działania zgrabiarki jest prosta, zapewniając jednocześnie wysoką skuteczność. Skrętny zaczep umożli-
wia utrzymanie żądanego toru jazdy zgrabiarki za ciągnikiem. Tylne koła skrętne poprawiają zwrotność manew-
rową, a tandemowy układ jezdny karuzel zapewnia doskonałe kopiowanie terenu. 

Wahliwe zawieszenie karuzel umożliwia wzdłużne i poprzeczne kopiowanie terenu co poprawia skuteczność 
grabienia, a przekładnia mokra zapewni długą bezawaryjną pracę. 

Zgrabiarka posiada dodatkowo ręczną regulację wysokości grabienia oraz dodatkowo jako opcja może być 
załączane hydrauliczne. Zgrabiarka wyposażona jest w szereg rozwiązań usprawniających pracę takich jak 
synchroniczne podnoszenie i opuszczanie karuzel. 

Standardowo przystosowana do współpracy z ciągnikami kat. II, a minimalne zapotrzebowanie mocy to zaledwie 
80 KM, przy masie własnej wynoszącej 2050 kg.
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wóz asenizacyjny Cobra2
wystawca: JoSKIN PoLSKa Sp. z o.o

Firma JOSKIN zmodernizowała ostatnio jeden z najważniejszych modeli w swojej ofercie – wóz asenizacyjny 
Cobra. Druga wersja tego modelu zachowuje wyjątkowo wąską ramę (600 mm), która umożliwia zastosowanie 
bardzo szerokich kół, nie przekraczając całkowitej szerokości 3 metrów, zawiera ona również wiele nowych funk-
cji. Dotyczy to w szczególności ramy. Nie jest ona już niezależna, lecz zintegrowana, co pozwala na obniżenie 
pojazdu i niższe położenie środka ciężkości. Przeprojektowany został również przód wozu Cobra2, inspirowany 
modelem Volumetra wybranym Maszyną Roku 2017. Obejmuje on krótki i zwarty dyszel, wydajne zawiesze-
nie oraz doprowadzenie gnojowicy pod zbiornikiem. Całości dopełnia kilka rozwiązań inspirowanych modelem 
X-Trem2 (maszyna roku 2020). W modelu Cobra2 wykorzystano zwarte wbudowanie kół i przestawny układ 
jezdny, a także wydajny podnośnik tylny marki „Sauter” z układem 3-punktowym oraz tylną szafę hydrauliczną 
zintegrowaną z podnośnikiem, a to tylko niektóre z zastosowanych elementów. 

Więcej informacji www.joskin.com
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zbiorniki na nawozy płynne, olej napędowy, wodę oraz adBlue® 
wystawca: KINgSPaN waTer & eNergy Sp. z o.o

zbiorniki Kingspan, produkowane od przeszło 20 lat w rokietnicy pod Poznaniem, cieszą się niezmiennie 
dużym zainteresowaniem ze względu na ich wysoką jakość i gwarancję nawet na 10 lat. 
FuelMaster® to czysta oszczędność dla posiadaczy maszyn z silnikami wysokoprężnymi. Zbiorniki pozwalają na 
hurtowy zakup oleju napędowego, tym samym oszczędzając czas i pieniądze. Podczas Agro Show 2022 
zaprezentujemy dwie nowe pojemności tego uznanego przez polskich rolników produktu – 1500 oraz 2500 litrów. 
Ich nowoczesny wygląd idzie w parze z użytecznością – skrzynia dystrybucyjna z drzwiami o wysokości równej 
wysokości zbiornika pozwala na swobodny dostęp do osprzętu, przyspieszając tym sam proces tankowania.
agrimaster S® do magazynowania nawozów płynnych o pojemności 22 000 l to idealne rozwiązanie dla rolni-
ków. Produkowane z wysokiej jakości polietylenu jako jeden element zbiorniki są niezwykle wytrzymałe za-
równo na warunki atmosferyczne, jak i, dzięki grubym ściankom, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Ich 
pojemność pozwala na całocysternowe dostawy nawozu wprost na gospodarstwo. Siostrzany produkt o nazwie 
AquaBank® służy do gromadzenia wody deszczowej – jego wyróżnikiem jest czarny kolor obudowy, który za-
pobiega rozkwitowi glonów.
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 po-
jemności 430 l i 900 l znajdą idealne zastosowanie w rolnictwie. Dużą popularnością cieszą się także zbiorniki 
TrolleyMaster® wyposażone w koła terenowe do ich swobodnego przemieszczania.
Seria BlueMaster® to idealne rozwiązanie w zakresie magazynowania i dystrybucji AdBlue® - zapewnia wy-
soką czystość i jakość przechowywanych substancji. Wieloletnia współpraca z producentami AdBlue® zaowo-
cowała stworzeniem zbiorników jedno- oraz dwupłaszczowych pozwalających generować zyski z większych 
zakupów tego składnika.
www.kingspan.pl/titan
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zgraBIarKa FaLCo2
wystawca: SamaSz Sp. z o.o

Profesjonalna maszyna przeznaczona do pracy w dużych gospodarstwach rolnych i w usługach. Świadomość 
tego, jak ważne jest zachowanie czystej paszy oraz składników odżywczych przy jednocześnie szybkich i wydaj-
nych zbiorach skłoniła nas do zaprojektowania maszyny zapewniającej wysoką jakość zbieranej paszy. 

Czystość zbioru zapewniają rozwiązania, które przed wdrożeniem do produkcji są dokładnie testowane na rynku 
polskim, francuskim, holenderskim i amerykańskim. Konstrukcja maszyny zapewnia wydajną pracę przy jedno-
czesnym maksymalnym ograniczeniu ilości zanieczyszczeń i kamieni w paszy. 

W zgrabiarce FALCO2, o maksymalnej szerokości roboczej do 10,6 m, został zastosowany specjalnie zaprojek-
towany podbieracz wielopalcowy. FALCO2 umożliwia pracę w sześciu różnych konfiguracjach grabienia. Zbie-
rany materiał podbierany jest przez dwa podbieracze zamontowane przed taśmami. 

Poprawne ustawienie wysokości ich pracy pozwala uniknąć kontaktu sprężystych palców z podłożem i podawać 
czysty materiał na przenośnik taśmowy. Następnie jest on transportowany poprzecznie do kierunku jazdy i od-
kładany do środka lub na jeden z boków. 

Szerokość wału środkowego można zmieniać zależnie od plonu i dopasować w taki sposób, aby pasował do 
prasy, przyczepy samozbierającej lub sieczkarni samojezdnej. Podczas zbierania pokosu z różnych roślin: traw, 
słomy,  motylkowych i strączkowych.
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mamUT 860 TwIN
wystawca: SamaSz Sp. z o.o

Kosiarki bijakowe serii MAMUT 860 TWIN o dużej szerokości roboczej od 8,00 do 8,60 m z innowacyjnym 
układem hydraulicznego sterowania całą maszyną, służą do mulczowania pozostałości roślinnych oraz ściernisk 
po kukurydzy, zbożach, słonecznikach, a także nieużytków. Dzięki solidnej budowie i zastosowaniu wyjątkowo 
wytrzymałej konstrukcji oraz wysokogatunkowej stali S 700 odpornej na ścieranie, maszyna może być wykorzy-
stywana do pracy w bardzo trudnych warunkach. 

MAMUT 860 TWIN współpracuje z kosiarką czołową MAMUT 280 oraz MAMUT 300. Trzysegmentowa budowa 
maszyny 1+2 zapewnia idealny rozkład masy. Wykorzystany w kosiarce wał bijakowy ma średnicę 203 mm. 
Osadzony w dwurzędowych łożyskach baryłkowych wał bijakowy został tak skonstruowany, aby maksymalnie 
podnieść wydajność koszenia przy minimalnej ilości przejazdów.

Podwójne spiralnie zamontowane noże bijakowe z zachodzeniem powyżej 70% i wadze 1,5 kg zapewniają inten-
sywne rozdrabnianie materiału oraz przyspieszają proces jego schnięcia i rozkładu. Zamiast wału kopiującego, 
istnieje możliwość zastosowania kół kopiujących z zakresem obrotu 360°. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma 
konieczności unoszenia maszyny podczas nawrotów lub cofania. Na oszczędność czasu i komfort pracy z ma-
szyną wpływa funkcja samooczyszczenia wału kopiującego za pomocą bijaków. Zaleca się stosowanie zestawu 
kosiarek z ciągnikiem o minimalnej mocy 215 KM.
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SwImer agro TaNK 22000
wystawca: SwImer Łukasz otremba

SWIMER AGRO TANK 22000, jest najlepiej dopasowany do całocysternowych dostaw nawozów płynnych!

• Najniższy na rynku, tylko 2,8 m wysokości

• BEZPIECZNE NAPEŁNIANIE z wysokości poniżej 1 m

• Stabilny zbiornik – bezpieczne użytkowanie

• Nie ma potrzeby kotwienia do podłoża

• Istnieje możliwość łączenia zbiorników
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Brona talerzowa areS XL H 12
wystawca: UNIa Sp. z o.o

Seria bron talerzowych ARES XL H w tym roku zostanie wzbogacony o nowy, większy model o szerokości 
12 metrów. 

ARES XL H 12 jest kolejnym rozwinięciem sprawdzonej konstrukcji produkowanej przez Unię od roku 2001. 
Maszyna składa się z dwóch sześciometrowych sekcji zamontowanych na solidnym podwoziu z 4 kołami trans-
portowymi. Po złożeniu maszyna nie przekracza dozwolonej szerokości transportowej – 3 m. 

Standardowymi elementami roboczymi maszyny jest 96 cylindrycznych talerzy o średnicy 560 mm. Każdy talerz 
pracuje na bezobsługowej wymiennej piaście. Rozstaw pomiędzy pierwszym a drugim rzędem talerzy wynosi 
80 cm. W standardzie za drugim rzędem talerzy znajduje się zgrzebło sprężyste z punktową regulacją wyso-
kości i trzystopniowym ustawieniem kąta natarcia sprężyn. Za konsolidacje w maszynie odpowiada wał rurowy 
o średnicy 600 mm. Za składanie i rozkładanie odpowiadają 4 siłowniki hydrauliczne. Sekcje posiadają układ 
zawieszenia oparty na równoległoboku, który unosi maszynę na uwrociach. 

Głębokość pracy ustalana jest na wale doprawiającym, zakres pracy to 5-15 cm. Masa maszyny to 13900 kg, 
pozwala to na prace w każdych warunkach. Zapotrzebowanie mocy to 380-480 km. 
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