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Ladies and Gentlemen,

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

For twenty years already, the beginning of autumn has been
the time of year when we welcomed you to the International Agricultural Exhibition AGRO SHOW. This year, we have this pleasure again; and we are greatly satisfied to see that we have been
meeting regularly in a steadily growing group, and proud that we
were able to create an event unmatched in this part of Europe.
We start the twentieth jubilee edition with the same drive and
commitment as characterised us all these years ago. At each edition, the interests of Exhibitors and Visitors – the recipients of the
presented offer, have been of greatest importance, and having
them in mind we improve the exhibition in its technical and material aspects.
We emphasise a comprehensive nature of AGRO SHOW. This
Fair focuses not only on an extensive range of agricultural machines and achievements of the modern technique, but also on presentations. Furthermore, it is a meeting place of entrepreneurs,
farmers and scientists, invited by us to participate in a discussion.
Thursday, the first day of the exhibition, is dedicated to professionals, entrepreneurs and owners of large farms.
We also do not forget about students at agricultural schools,
who are the future of the Polish agriculture. By organising competitions and debates we want to stimulate young people to actively expand their knowledge with practical and theoretical skills in
operation of cutting-edge equipment.
We would like to invite sector institutions, as well as companies not associated in the Chamber, to a stand of the Organiser
– The Polish Chamber of Commerce for Agricultural Machines
and Facilities. By informing about our projects we want to show
numerous benefits resulting from joint actions and care for common interests.
We would like to wish unforgettable experiences and well-spent
time to all participants in this year’s edition of AGRO SHOW, to
Exhibitors – many fruitful commercial contacts established, and
to Visitors – effective time with their minds on modernisation of
their own farms.
We hope that next year once more we will be able to bring
together in Bednary such a great number of people interested in
agriculture. Already, we would like to invite you to the next edition
of this exhibition that will be held in Bednary on September 19–22,
2019.

Szanowni Państwo,
Od dwudziestu już lat o tej porze, wczesną jesienią, witamy
Państwa na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW.
Czynimy to i w tym roku, co napawa nas ogromną satysfakcją, że
spotykamy się regularnie w coraz to większym gronie, i dumą, że
wspólnie udało się stworzyć imprezę nie mającą sobie równych
w tej części Europy.
Jubileuszową, dwudziestą już edycję zaczynamy z taką samą
co przed laty motywacją i zaangażowaniem. Za każdym razem
interesy Wystawców oraz Zwiedzających – odbiorców prezentowanej oferty, są najważniejsze i z myślą o nich udoskonalamy
wystawę pod względem technicznym i merytorycznym.
Nacisk kładziemy na kompleksowy charakter AGRO SHOW.
Targi to nie tylko bogata oferta maszyn rolniczych i osiągnięć
nowoczesnej techniki, ale również pokazy i miejsce spotkań
przedsiębiorców, rolników i naukowców, których zapraszamy do
dyskusji.
Pierwszy dzień wystawy – czwartek, dedykujemy profesjonalistom, przedsiębiorcom oraz właścicielom dużych gospodarstw
rolnych.
Nie zapominamy także o młodzieży szkół rolniczych – przyszłości polskiego rolnictwa. Organizując konkursy i debaty, pragniemy mobilizować młodych ludzi do aktywnego wzbogacania
swojej wiedzy o praktyczne i teoretyczne umiejętności obsługi
najnowocześniejszego sprzętu.
Instytucje branżowe oraz firmy nie zrzeszone w Izbie zapraszamy na stoisko organizatora – Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Informując o naszych przedsięwzięciach pragniemy pokazać jak wiele korzyści wynika ze wspólnego
działania i dbania o wspólne interesy.
Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji AGRO SHOW
życzymy niezapomnianych przeżyć i dobrze wykorzystanego
czasu, wystawcom – nawiązania wielu owocnych kontaktów handlowych, Zwiedzającym – efektywnych godzin z myślą o modernizacji własnych gospodarstw.
Liczymy, że w przyszłym roku w Bednarach ponownie uda
nam się zgromadzić tak olbrzymią liczbę zainteresowanych rolnictwem. Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną edycję, która
odbędzie się w dniach 19-22 września 2019 r.

Józef Dworakowski
Prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych

Ladies and Gentlemen!

Jan Kazimierz Ardanowski
Minister of Agriculture
and Rural Development

It is for the 20th times already, that Bednary in Pobiedziska
commune host the Agro Show Exhibition. This event has been
expanding with each year. In the large open space of Agro Show
the latest and the most modern agricultural machines and equipment can be admired. It should be emphasised that they are presented in motion, at work. This way their performance and applied
technical solutions can be fully examined.
Agro Show is also a place where manufacturers of fertilisers,
seeds, and plant protection agents present their extensive product range. Furthermore, the visitors can also learn about activities of companies from the financial sector, and of many others
associated with agricultural industry.
With its scale and multiple entities participating in the event,
the Agro Show Exhibition proves that for people involved the agriculture is not only a source of income, but also a passion and a
style of life, as well as a source of satisfaction.
The agriculture can be a driving force behind Poland’s economic growth. “The plan for the rural areas” presented by Prime
Minister Mateusz Morawiecki will be implemented consistently, to
support the Polish agriculture in all possible areas. It is founded
on three pillars: protection, support, and development. The protection in the event of natural catastrophes. The support in market
organisation. The development based on advanced equipment,
materials and technology, to make the Polish agriculture one of
the most effective agricultural sectors in the world.
I would like to congratulate the Organisers on the occasion of
twenty years of Agro Show. To the Exhibitors, I wish crowds at
their stands, and to the visiting farmers, many positive experiences and practical information, use of which will make their work
lighter and more effective.

Szanowni Państwo!
To już po raz 20. Bednary w gminie Pobiedziska goszczą wystawę Agro Show. Wystawa ta z roku na rok rozrasta się. Na wielkiej, otwartej przestrzeni Agro Show podziwiać można najnowsze
i najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prezentowane są one w ruchu, w czasie
pracy. Pozwala to na pełne poznanie ich możliwości i zastosowanych rozwiązań technicznych.
Na Agro Show swoją bogatą ofertę prezentują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin. Można także zapoznać
się z działaniem firm z sektora finansowego oraz wielu innych
powiązanych z działalnością rolniczą.
Wystawa Agro Show swoim rozmachem oraz wielością podmiotów, biorących w niej udział udowadnia, że rolnictwo dla osób
z nim związanych jest nie tylko źródłem utrzymania, ale pasją
i stylem życia oraz źródłem satysfakcji.
Rolnictwo może być lokomotywą wzrostu gospodarczego
w Polsce. Przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego „Plan dla wsi” będzie konsekwentnie realizowany, tak żeby
wspomóc polskie rolnictwo na wszystkich możliwych obszarach.
Opiera się on na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój.
Ochrona w sytuacji, gdy wystąpią klęski żywiołowe. Wsparcie
w organizacji runku. Rozwój w oparciu o zaawansowane sprzęty,
materiały i technologie, tak by polskie rolnictwo było jednym z najbardziej efektywnych na świecie.
Organizatorom składam gratulacje z okazji jubileuszu dwudziestolecia Agro Show. Wystawcom życzę tłumów przy stoiskach. A zwiedzającym rolnikom wielu pozytywnych wrażeń oraz
praktycznych informacji, zastosowanie których uczyni ich pracę
lżejszą i efektywniejszą.

Jan Kazimierz Ardanowski
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Dorota Nowacka, PhD
Mayor Of Pobiedziska Town
and Commune

I would like to offer my warm welcome to all exhibitors, visitors and organisers of the International Agricultural Exhibition, AGRO SHOW 2018,
that is held in Bednary, Pobiedziska commune, for the eighteenth time
already. It is my great pleasure to present to you our commune, of which
I am a Mayor.
The Pobiedziska commune, of area of 189 km² abundant in tourist
and recreation attractions, is located on the ancient Piastowski Trail, half
way between Poznan and Gniezno. The whole area of the commune is
located in the central part of the Wielkopolskie Lake District. The region’s
climate is positively influenced by its forests and by the hydrographic
network of the commune, formed by rivers Cybina and Główna, 25 lakes and about 250 small ponds. The most attractive natural areas of the
commune are protected in three landscape protection parks: „Zielona
Forest”, “Lednicki Landscape Park” and „Promno”, as well as in four nature sanctuaries.
Other places worth seeing in this region include Saint Michael Archangel Church, one of the oldest Gothic churches in Wielkopolska, the
“Open-air Museum presenting miniatures of buildings of the Piastowski
Trail” (currently being modernised) together with a historic town and
exhibition of Medieval siege machines, and the wooden Saint Catherine
Church with the picture of the Mother of God, “The Lady of the Lake” in
Węglewo, a royal village. For those preferring hiking, educational paths
were prepared, helping to discover the lands and history of our commune. We also opened a network of Nordic Walking paths in the most
interesting parts of the landscape protection park “Promno”. In recent
years, numerous recreation facilities have been constructed in the commune, designated for children, youth and whole families. The largest and
the most modern investment is the Recreation Centre for Social Integration. Another large investment in tourism is “The kayaking trail Puszcza
Zielonka”, a modern, fully adapted and marked water trail on the lakes
between towns of Pobiedziska and Tuczno. Available pitches, numerous
beaches, hiking trails, bicycle trails, and well-prepared accommodation
and catering facilities make Pobiedziska one of the most attractive communes in whole Wielkopolska.
This year we celebrated the 970th anniversary of foundation of the
Pobiedziska settlement. This 970th anniversary is, first of all, a feast of
Citizens of this town. It is them who create its history and fill its chronicles, because it is the Citizens who, through their decisions and actions,
influence the exceptional nature of places where they live. With its history, our town is an important point on the oldest in Poland trail of the
cultural tourism – the Piastowski Trail.
Currently Pobiedziska are perceived as a modern, robust and efficiently managed commune. In your free time, I would like to encourage
you to admire the beauty of Pobiedziska lands.
May this year’s exhibition bring measurable effects to the Exhibitors,
in form of signed contracts, while giving the visitors an opportunity to
directly experience cutting-edge solutions.
Looking forward to seeing you

Witam serdecznie wszystkich wystawców, zwiedzających oraz organizatorów Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2018,
która już po raz osiemnasty odbywa się w Bednarach, na terenie gminy
Pobiedziska. Miło mi jest przed Państwem zaprezentować naszą gminę,
której mam zaszczyt być Burmistrzem.
Na prastarym Szlaku Piastowskim, w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Gnieznem leży gmina Pobiedziska o powierzchni 189 km²,
bogata w walory turystyczno-rekreacyjne. Cały obszar gminy leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego. Na klimat regionu pozytywnie
wpływają tereny leśne oraz sieć hydrograficzna gminy, którą tworzą rzeki
Cybina i Główna, 25 jezior i ok. 250 niewielkich oczek wodnych. Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny gminy, zostały włączone do trzech
parków krajobrazowych: „Puszcza Zielonka”, Lednicki Park Krajobrazowy” i „Promno” oraz czterech rezerwatów przyrody.
Warto tutaj zwiedzić Kościół p.w. Św. Michała Archanioła, należący
do najstarszych kościołów gotyckich w Wielkopolsce, „Skansen Miniatur
Szlaku Piastowskiego” (aktualnie poddany modernizacji) wraz z wybudowanym obok grodem z wystawą średniowiecznych maszyn oblężniczych, drewniany Kościół p.w. Św. Katarzyny w Węglewie z obrazem
Matki Boskiej „Pani z Wyspy” – wsi królewskiej. Dla ludzi preferujących
turystykę pieszą opracowane zostały ścieżki dydaktyczne, pozwalające
lepiej poznać tereny i historię gminy. Uruchomiona została również sieć
tras Nordic Walking po najciekawszych przyrodniczo zakątkach parku
krajobrazowego Promno. W ostatnich latach, na terenie gminy powstało
wiele obiektów rekreacyjnych przeznaczonych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i całych rodzin. Największą i najnowocześniejszą inwestycją
jest Rekreacyjne Centrum Integracji Społecznej. Kolejna duża inwestycja
turystyczna – „Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka”, w pełni przystosowany i oznakowany szlak turystyki wodnej na obszarze jezior pomiędzy
miejscowościami Pobiedziska i Tuczno. Możliwość skorzystania z boisk
sportowych, licznych plaż, pieszych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych oraz odpowiednia baza noclegowa i gastronomiczna sprawiają, iż Pobiedziska uważane są za jedną z najbardziej atrakcyjnych gmin
w całej Wielkopolsce.
W tym roku obchodziliśmy Jubileusz 970 – lecie powstania osady Pobiedziska. 970 rocznica założenia Pobiedzisk to przede wszystkim święto Mieszkańców tego miasta. To oni tworzą historię, zapisują kroniki, bo
to Mieszkańcy swoimi decyzjami i działaniem wpływają na wyjątkowość
miejsc, w których żyją. Nasze miasto dzięki swojej historii jest ważnym
punktem na najstarszym szlaku turystyki kulturowej w Polsce – Szlaku
Piastowskim.
Obecnie Pobiedziska szczycą się wizerunkiem nowoczesnej, prężnej i sprawnie zarządzanej gminy. Zachęcam wszystkich do podziwiania
w wolnym czasie piękna pobiedziskiej ziemi.
Życzę Państwu, by tegoroczna wystawa przyniosła wymierne efekty
wystawcom, w postaci podpisanych kontraktów, a zwiedzającym dała
możliwość bezpośredniego zetknięcia się z osiągnięciami nowoczesnej
techniki.
Serdecznie zapraszam

dr Dorota Nowacka
Burmistrz
Miasta i Gminy Pobiedziska

www.pobiedziska.pl
http://www.facebook.com/GminaPobiedziska

PROGRAM WYDARZEŃ
XX MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW 2018
CZWARTEK, 20 WRZEŚNIA 2018 R.
Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00–17:00
od godz. 9:00 Akredytacja dziennikarzy
Biuro Prasowe
Konferencja prasowa inaugurująca XX Międzynarodową Wystawę
10:00–10:30
Biuro Prasowe
Rolniczą AGRO SHOW 2018
Uroczyste wręczenie statuetek firmom obecnym na dwudziestu
Hala seminaryjna
10:30–11:30
edycjach wystawy AGRO SHOW
(przy pasie startowym)
Imprezy towarzyszące
Sektor B Hala
9:00–16:00 Strefa VIP
seminaryjno-bankietowa
Stoisko konkursu
9:00–17:00 Spotkanie YouTuberów rolniczych
„Tractor of the year”
Sektor A stoisko 184

10:00–11:00
11:00–12:00

11:00–12:00
12:00–13:30
12:00–14:00
12:30–13:00
13:00–14:00
13:30–14:00
14:00–15:30

9:00–17:00

PIĄTEK, 21 WRZEŚNIA 2018 R.
Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00–17:00
Hala seminaryjna
Finały konkursu „Mechanik na Medal 2018”
(przy pasie startowym)
Hala seminaryjna
Finały konkursu „Młody Mechanik na Medal 2018”
(przy pasie startowym)
Pokaz maszyn – ROLNICTWO PRECYZYJNE: rozsiewacze
nawozów mineralnych i ciągniki, wyposażone w rozwiązania
pola pokazowe
techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań
w systemie rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami
Prezentacje maszyn na pasie
pas startowy
Podsumowanie XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Hala seminaryjnoGospodarstwo Rolne 2018”
bankietowa
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów „Mechanik na
Hala seminaryjna
Medal 2018”, „Młody Mechanik na Medal 2018”
(przy pasie startowym)
Pokaz maszyn – Technika siewu zbóż w systemie uproszczonym
pola pokazowe
Konferencja prasowa – prezentacja I rozdziału podręcznika pt.
Hala seminaryjna
„Systemy Agrotroniczne”.
(przy pasie startowym)
AGRO DEBATA: Agrotronik – zawód z dużymi perspektywami?
Hala seminaryjna
Czy warto kształcić się w tym kierunku, szanse na rynku pracy?
(przy pasie startowym)
Imprezy towarzyszące
Namiot akcji Zrób Show
na AGRO SHOW –
Konkurs Zrób Show na AGRO SHOW
okolice miejsca spotkań
„Pod Flagami”

9:00–17:00

11:00–12:00

12:00–13:00
12:00–13:30
13:00–14:00

9:00–17:00

9:0–17:00

11:00–12:00

12:00–13:00
12:00–13:00
13:00–14:00
14:00–14:30

9:00–17:00

9:00–17:00

Spotkanie YouTuberów rolniczych

Stoisko konkursu
„Tractor of the year”
Sektor A stoisko 184

SOBOTA, 22 WRZEŚNIA 2018 R.
Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00–17:00
Pokaz maszyn – ROLNICTWO PRECYZYJNE: rozsiewacze
nawozów mineralnych i ciągniki, wyposażone w rozwiązania
pola pokazowe
techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań
w systemie rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami
AGRO DEBATA: Rozwój polskiego rolnictwa w perspektywie
Hala seminaryjna
ostatnich 20 lat. Czy możliwy jest dalszy szybki rozwój branży
(przy pasie startowym)
w najbliższej przyszłości?
Prezentacje maszyn na pasie
pas startowy
Pokaz maszyn – Technika siewu zbóż w systemie uproszczonym
pola pokazowe
Imprezy towarzyszące
Namiot akcji Zrób Show
na AGRO SHOW –
Konkurs Zrób Show na AGRO SHOW
okolice miejsca spotkań
„Pod Flagami”
Stoisko konkursu
Spotkanie YouTuberów rolniczych
„Tractor of the year”
Sektor A stoisko 184
NIEDZIELA, 23 WRZEŚNIA 2018 R.
Wystawa czynna dla zwiedzających w godz.: 9:00–17:00
Pokaz maszyn – ROLNICTWO PRECYZYJNE: rozsiewacze
nawozów mineralnych i ciągniki, wyposażone w rozwiązania
pola pokazowe
techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań
w systemie rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami
AGRO DEBATA: PROW 2014–2020 – aktualny stan i prognozy do
Hala seminaryjna
końca okresu budżetowego. Jak efektywnie wykorzystać wsparcie
(przy pasie startowym)
na modernizację gospodarstw rolnych?
Prezentacje maszyn na pasie
pas startowy
Pokaz maszyn – Technika siewu zbóż w systemie uproszczonym
pola pokazowe
Konferencja prasowa podsumowująca XX Międzynarodową
Biuro Prasowe
Wystawę AGRO SHOW 2018
Imprezy towarzyszące
Namiot akcji Zrób Show
na AGRO SHOW –
Konkurs Zrób Show na AGRO SHOW
okolice miejsca spotkań
„Pod Flagami”
Stoisko konkursu
Spotkanie YouTuberów rolniczych
„Tractor of the year”
Sektor A stoisko 184

EVENT PROGRAM
20th INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 2018
THURSDAY, 20 SEPTEMBER 2018
The exhibition is open to the public between 9:00 and 17:00
from 9:00

Accreditation of jurnalists

Press Conference inaugurating the 20th International
10:00–10:30
Argitultural Exhibition AGRO SHOW 2018
10:30–11:30

The ceremonial rewarding of companies present on 20
editions of the AGRO SHOW exhibition

Press Office
Press Office
Seminar Hall
(at the runway)

Accompanying events
9:00–16:00

VIP zone

Seminar – banquet
hall

9:00–17:00

YouTubers meeting

Sector A stand 184

FRIDAY, 21 SEPTEMBER 2018
The exhibition is open to the public between 9:00 and 17:00
10:00–11:00 Finals of „Mechanic for Medal 2018”

Seminar Hall
(at the runway)

11:00–12:00 Finals of „Young Mechanic for Medal 2018”

Seminar Hall
(at the runway)

Shows of machines – Precision Farming: mineral
fertilizers distributors and tractors equipped with
11:00–12:00 technical solutions and software enabling them to
perform tasks in the precision farming system and
to cooperate with machines.

demonstration fields

12:00–13:30 Machine presentation at the runway

Runway

12:00–14:00 Summary of the 16th National Competition „Safe Farm 2018”

Seminar – banquet
hall

12:30–13:00

Award ceremony of „Mechanic for Medal 2018” and „Young
Mechanic for Medal 2018”

Seminar Hall
(at the runway)

13:00–14:00

Shows of machines – technique of sowing the cereals in a
simplified system

demonstration fields

13:30–14:00

Press conference – presentation of the first chapter of the
book titled „Agrotronic Systems”

Seminar Hall
(at the runway)

AGRO DEBATE: Agrotronic – a profession with large
14:00–15:30 perspectives? Is it worth to educate in this direction,
opportunities on the labor market?

Seminar Hall
(at the runway)

Accompanying events
9:00–17:00

Make Show at AGRO SHOW competition

9:00–17:00

YouTubers meeting

Tent of the event
– near the meeting
point „The flags”
Sector A stand 184

SATURDAY, 22 SEPTEMBER 2018
The exhibition is open to the public between 9:00 and 17:00
Shows of machines – Precision Farming: mineral fertilizers
distributors and tractors equipped with technical solutions
11:00–12:00
demonstration fields
and software enabling them to perform tasks in the precision
farming system and to cooperate with machines
AGRO DEBATE: The development of Polish agriculture in
Seminar Hall
12:00–13:00 the perspective of the last 20 years. Is it possible to quickly
(at the runway)
develop the industry in the near future?
12:00–13:30 Machine presentation at the runway
Runway
Shows of machines – technique of sowing the cereals in
13:00–14:00
demonstration fields
a simplified system
Accompanying events
Tent of the event
9:00–17:00 Make Show at AGRO SHOW competition
– near the meeting
point „The flags”
9:00–17:00 YouTubers meeting
Sector A stand 184
SUNDAY, 23 SEPTEMBER 2018
The exhibition is open to the public between 9:00 and 17:00
Shows of machines – Precision Farming: mineral fertilizers
distributors and tractors equipped with technical solutions
11:00–12:00
demonstration fields
and software enabling them to perform tasks in the precision
farming system and to cooperate with machines
AGRO DEBATE: Rural Development Program 2014–2020 –
Seminar Hall
12:00–13:00 current status and forecasts until the end of the budget period.
(at the runway)
How to effectively use support for modernization of farms?
12:00–13:00 Machine presentation at the runway
Runway
Shows of machines – technique of sowing the cereals in a
13:00–14:00
demonstration fields
simplified system
Press Conference summarizing the 20th edition of AGRO
14:00–14:30
Press Office
SHOW
Accompanying events
Tent of the event
9:00–17:00 Make Show at AGRO SHOW competition
– near the meeting
point „The flags”
9:00–17:00 YouTubers meeting
Sector A stand 184

PLAN WYSTAWY AGRO SHOW 2018

FLOOR PLAN OF AGRO SHOW 2018
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Alphabetical list of exhibitors
Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

C

2

204

365 FARMNET GmbH

52

F

4

487

4TECH Sp. z o.o. Sp.k.

52

C

1

95

A/S CIMBRIA

52

D

3

303

ABBEY MACHINERY

52

F

1

183

ACO FUNKI

52

E

1

148

ADI Krzysztof Dwórznik

E

4

462

ADI Krzysztof Dwórznik

52

C

1

102

ADNAR Kołodziejczyk Daniel

53

E

3

321

ADR POLSKA S.A.

53

D

1

108

ADRAF Rafał Patyk

53

C

3

270

AD-ROL Adam Wilomski

53

B

4

366

ADS TECHNIC S.c.

53

F

1

164

AEROMEH „OOO”

53
54

D

2

214

AGCO Sp. z o.o.

E

3

320

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

A

1

25

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

C

1

77

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

F

3

337

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

B

4

383

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

D

4

441

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

54

B

2

192

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

54

C

1

87

AGOS GROUP Marek Zientecki

54

A

1

10

AGRAMI Sp. z o.o.

54

E

2

225

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

55

C

1

81

AGREMO Sp. z o.o.

55

D

4

450

AGRICARB

55

B

1

35

AGRICO POLSKA Sp. z o.o.

55

D

4

424

AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.

56

F

2

233

AGRIO MZS S.r.o.

56

D

1

125

AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k.

56

B

2

193

AGRISEM INTERNATIONAL

56

B

4

365

AGRO A.R.W., S.r.o.

56

C

2

202

AGRO CENTRUM M. Maćkowiak, D. Holka Sp.j.

57

D

4

443

AGRO CHŁOPECKI Sp.j.

57

C

1

74

AGRO SERWIS – DWUTYGODNIK

57

B

5

564

AGRO UBEZPIECZENIA (POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH)

57

15

Alfabetyczny spis wystawców
Alphabetical list of exhibitors
Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

16

C

3

C

2

Nr
stoiska
273

NAZWA WYSTAWCY
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

hala 32 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

D

4

433

A

1

7

F

1

A
B

AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.

Strona
57
58

AGROBIOS

58

173

AGROCOMPLEX Wiesław Przybyłowski

58

3

242

AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce

58

3

251

AGRO-FACTORY

58

E

4

457

AGROFARM PHU

58

B

5

542

AGROFINANSE Jolanta Flera

58

C

1

104

AGRO-INSTAL Adam Kulik

59

E

2

218

AGROKALINA

59

F

2

232

AGRO-LAND Marek Różniak

59

C

4

406

AGROLAND Sp. z o.o.

59

C

2

202

AGROMARKET Sp. z o.o. Sp.k.

59

C

3

263

AGRO-MASZ Paweł Nowak

60

C

3

270

AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek

60

D

3

301

AGROMEHANIKA d.d.

60

E

1

137

AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski

60

B

5

549

AGROMET Sp. z o.o.

61

D

4

440

AGROMEX

61

A

5

511

AGRO-MIL Grzegorz Ochocki

61

A

2

185

AGROMILKA Sp. z o.o.

61

A

2

188

AGROMIX PUP Sp. z o.o.

61

B

4

376

AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

61

F

1

158

AGROMOTOR Tadeusz Michalak

62

C

5

576

AGRONA Anna Pintos

62

D

3

298

AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.

62

C

3

267

AGROPLAST

62

B

4

382

AGROPOLSKA.PL

62

C

2

195

AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o.

63

B

1

50

AGRO-SOKOŁÓW F1 Sp. z o.o.

63

D

4

430

AGROSPOT Sp. z o.o.

63

E

4

459

AGROTECHNIK P.P.H.U.

63

D

4

427

AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur

63

D

3

295

AGROTEX Przemysław Adamowicz

63

B

3

258

AGROTIM Tomasz Iwaszkiewicz

64

A

3

237

AGRO-TOM Tomasz Kaniewski

64

C

2

B

5

546

AGRO-WIKT Sp. z o.o.

64

B

1

68

AGROYOUMIS Sp. z o.o.

64

C

4

412

AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o.

65

E

1

136

AJDAR Sp. z o.o.

65

hala 38 AGROTRADE Grzegorz Ostrowski

64

Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

hala 28 AKTUALNOŚCI WYDAWNICTWO TARGOWE Małgorzata Lamenta-Przybylska

Strona

C

2

C

4

386

ALBUZ BOTT AGRO

65

C

4

400

ALFA USZCZELNIENIA TECHNICZNE

65

C

4

420

ALFAPANEL INVEST Sp. z o.o.

65

B

3

260

ALIOR BANK S.A.

66

C

1

97

ALISTAN AGRO

66

C

2

202

ALLIANCE TIRE EUROPE B.V. (MEMBER OF ALLIANCE TIRE GROUP)

66

C

5

567

ALTRO FPH

66

C

4

407

AMA POLAND Sp. z o.o.

66

F

3

329

AMAN Janusz Młynarczyk

66

65

F

2

227

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG

66

C

1

85

AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.

67

C

3

275

AMG Sp. z o.o.

67

A

4

354

AMJ AGRO Agnieszka Makowska

67

D

3

305

ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.

67

D

1

119

ANNOPOL Anna Kaźmierczak

67

C

1

80

ANWIL S.A.

68

B

3

257

APV POLSKA

68

C

4

395

AQUA-ROL Sp. z o.o.

68

A

4

350

ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk

68

C

3

286

ARETE Czesław Klejbuk

68

E

2

223

ARGO TRACTORS SpA Landini, McCormick

69

D

4

439

ARGO-HYTOS POLSKA Sp. z o.o.

69

B

3

255

ARKMET Arkadiusz Urbaniak

69

B

4

367

ARMASZ Arkadiusz Leciejewski

69

D

1

120

ASKET Roman Długi

70

A

3

238

ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH

70

A

2

187

ATR EXPRESS

B

2

191

ATR EXPRESS

A

3

242

ATX-DYNO L.T.D.-Pobocka

70

B

5

550

ATZLINGER GmbH

70

AUREUS AGRO Sp. z o.o.

71

70

B

5

553

AUTOPART S.A.

71

B

3

247

AUTO-TECH PPHU

71

A

4

352

AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY

71

D

3

299

BAG POLSKA Sp. z o.o.

71

C

3

279

BAGRAMET Sp. z o.o.

71

C

3

288

BANK BGŻ BNP PARIBAS

72

D

4

444

BARANI NATALE & FIGLI SRL

72

B

3

256

BARTESKO P.W.

72

C

3

271

BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.

72

C

2

B

5

537

BEDENDO PREFABBRICATI DI BEDENDO GEOM.LUCA

72

F

2

230

BEDNAR FMT

72

hala 23 BayWa AG Technik

72

17
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Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

18

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

C

4

411

BEPCO POLSKA Sp. z o.o. ( dawniej AGRO-JAN S.c.)

73

E

2

218

BERDYANSKIE ZHATKI, PJSC (,,JOHN GREAVES”TM)

73

F

1

566

BERG+SCHMIDT POLSKA

73

B

3

249

BERGERAT MONNOYEUR DEALER MASZYN CATERPILLAR

73

D

2

211

BERUTEX Sp. z o.o.

74

F

4

497

BESTA HALE

74

C

2

B

4

371

Bez Pługa - Magazyn technologii bezorkowych

74

E

1

138

BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o.

74

C

1

105

BIN Sp. z o.o.

74

C

2

A

1

19

BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k.

75

E

1

143

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR

75

C

4

416

BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański

75

A

1

15

BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.

75

A

1

16

BLUE FIFTY

76

C

2

197

BOGBALLE A/S

76

A

3

240

BOMET Sp. z o.o. Sp.k.

76

C

4

384

BONDIOLI-PAVESI Sp. z o.o.

76

C

2

C

3

266

BRANDI PRODUCENT OPRYSKIWACZY

76

A

5

509

BREDAL POLSKA – R.B. USŁUGI I HANDEL

76

E

2

217

BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.

77

C

2

C

1

79

BÜHLER POLSKA Sp. z o.o.

B

5

526

BULMACH Sp. z o.o.

77

F

2

231

BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury

77

C

1

95

BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.

77

B

5

545

CALC GROUP

78

E

4

460

CAMSO POLSKA S.A.

78

C

2

A

1

24

CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie

78

D

2

213

CARRE SAS

78

B

5

560

CASADA POLSKA Sp. z o.o.

78

B

5

552

CAST S.A.

78

D

4

449

CBT POLSKA Sp. z o.o.

79

E

2

217

CELIKEL TARIM

79

F

1

163

CENTER PLAST Sp. z o.o.

B

5

523

CENTER PLAST Sp. z o.o.

B

1

64

CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.

C

2

F

3

hala 11 BEST-AGRI.com

hala 14 BIOMASS MEDIA GROUP Sp. z o.o..

hala 34 BORGA Sp. z o.o.

hala 13 BUGOO ENGINEERING

hala 25 CANTONI GROUP

hala 12 CENTRALNE TARGI ROLNICZE
326

CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.

74

75

76

77
77

78

79
79
79
79

Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

A

1

16

CENTRUM WALORYZACJI NAWOZÓW NATURALNYCH

80

D

3

301

CERJAK D.o.o.

80

D

3

298

CFCAI SAS

80

C

2

204

CLAAS POLSKA

80

C

2

197

CNH INDUSTRIAL KUTNO Sp. z o.o.

81

F

4

472

CONTINENTAL OPONY POLSKA Sp. z o.o.

81

C

3

283

CORPS AGRO

81

F

4

484

CREATON POLSKA Sp. z o.o.

81

B

2

190

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

81

D

4

436

CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka

81

E

2

220

CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.

81

E

1

142

CZEKAŁA WAGI

82

C

4

389

DA LANDTECHNIK

82

D

4

437

DAFAGRO-ANDO TECH Sp. z o.o.

82

A

3

235

DAL-BO A/S

82

A

1

13

DANBRED Sp. z o.o. Sp.k.

82

B

3

261

DANFOIL A/S

82

B

1

67

DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni

83

F

4

489

DAV Sp. z o.o. Sp.k.

83

B

5

548

DD Sp. z o.o.

83

F

3

344

DEFRO Sp. z o.o. Sp.k.

83

D

3

298

DENIS S.A.

83

E

4

463

DESO ENGINEERING LTD

84

B

5

541

DETAL-MET Sp. z o.o.

84

F

4

482

DEVELAGRO PROSTE HALE ŁUKOWE

84

B

3

256

DEX-OIL Sp. z o.o.

84

D

2

216

DIECI S.r.l.

84

C

5

568

DIESEL SERVICE F.T.U.H.

84

C

1

84

DITTA SERIA

F

4

483

DITTA SERIA

84

B

1

56

DLF SEEDS Sp. z o.o.

85

A

5

515

DLIGHT LTD

85

C

5

569

DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.

85

A

1

14

DOLFOS Sp. z o.o. Sp.k.

85

C

1

75

DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA

85

F

3

322

DOMASZ Tomasz Waligóra

85

D

1

123

DOZAGRO Radosław Rybacki

86

C

2

E

1

hala 26 DRAMIŃSKI S.A.
145

DRG-AGRO GROUP Daniel Gogolewski

86
86

D

1

121

DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARŃ Sp. z o.o. Sp.k.

86

F

3

327

DXD ENGINEERING POLAND Sp. z o.o.

86

D

4

429

EAGRONOM

87

F

3

323

ECO CONTAINERS

87

19
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Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

20

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

C

4

385

EGE SAFT SAN. TIC. LTD. STI

87

F

1

164

EKO PARTNER Kazimierz Janiak

87

E

3

309

EKOPOM

88

F

3

334

EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.

88

C

2

198

EKOTRONIC Marek Janus

88

C

1

76

ELWA Sp.j. A. Pałczyński, D. Frelak

88

E

4

464

EMILIANA SERBATOI

88

D

3

298

EMILY

89

E

4

465

EMMAROL Sp. z o.o.

89

B

5

536

ERG BIERUŃ FOLIE

89

F

1

168

ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.

89

B

4

368

EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz

89

D

2

211

EUROMILK

89

B

1

32

EUROPLANT HANDEL ZIEMNIAKAMI Sp. z o.o.

90

B

5

535

EXPARTO S.c.

90

C

2

205

EXPOM Sp. z o.o.

90

C

5

575

EXPORT IMPORT HANDEL USŁUGI Adam Tęsny

90

E

2

218

EXPOSERVICE UKRAINA

90

A

4

354

F.H.U.P. BRASTAL

90

B

5

554

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK S.A.

90

F

1

151

FABRYKA WAG KALISTO Sp. z o.o.

91

C

4

417

FACHOWIEC FIRMA HANDLOWA WIELOBRANŻOWA Zenon Świętek

91

C

2

197

FARESIN INDUSTRIES S.P.A.

91

E

3

315

FARMER

91

E

3

315

FARMER.PL

91

F

2

233

FARMET A.S.

92

A

1

16

FARMINC / AGRIVITAL INTERNATIONAL

92

D

3

300

FARM-MPARTNER Sp. z o.o.

92

E

1

142

FARM-POL WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH

92

F

1

162

FARMTEC A.S.

92

C

3

276

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.

93

D

4

438

FEBER Sp. z o.o.

93

C

1

88

FEERUM S.A.

93

F

4

501

FHU ARBENA BIS Arkadiusz Benisz

93

D

2

211

FHU Joanna Bojanowska

93

F

1

161

FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.

93

B

1

55

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKA Jarosław Mansfeld

93

B

3

247

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL

94

B

3

248

FIRMA KOŁASZEWSKI

94

B

1

36

FIRMA NASIENNA „GRANUM” J. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp.j.

94

B

1

31

FIRMA ROZALCZYK

94

C

3

277

FIRMA STALTECH Sp. z o.o.

94

Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

B

5

527

FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

D

3

289

FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH

94

F

4

499

FLORIAN CENTRUM S.A.

95

94

B

5

539

FLYARGO

95

F

1

169

FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o.

95

F

4

498

FOX-POLAND

95

B

4

365

FPHU AGRA

95

D

3

298

FRACOP Sp. z o.o.

96

E

3

310

FRANKOWSKI COATING Sp. z o.o. Sp. k.

96

F

4

491

FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k.

96
96

F

1

165

FRUNZE PLANT PJSC

C

4

409

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

96

F

3

345

GALMET Sp. z o.o. Sp.k.

96
96

D

1

122

GASPOL S.A.

E

4

461

GĄSKA Sp.j.

97

F

1

157

GENEU Beata Jerczyńska

97

E

1

146

GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o.

97

F

4

485

GLOB-STAL Emil Głuchowski

97

F

1

182

GOBARTO 500

97

D

4

447

GOOD – BELTS Sp. z o.o.

98

A

5

513

GOSPODARSTWO ROLNE Krzysztof Smela

98

C

3

287

GOSPODARZ.PL

98

D

1

118

GRAINPOL Sp. z o.o.

98

D

1

131

GRAINTEC

98

C

4

410

GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.

98

A

4

359

GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.

99

E

4

451

GRASDORF KOŁA POLSKA Sp. z o.o.

99

F

3

332

GRASO Zenon Sobiecki

99

C

2

hala 9

GREEN LIGHT MEDIA Sp. z o.o.

99

A

1

4

E

2

C
C

GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o.

99

222

GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.

100

1

87

GREMUR-AGRO

100

2

196

GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG

100

469

GRUPA HYDROTOR (HYDROTOR TUCHOLA / AGROMET ZEHS LUBAŃ /
WPH WROCŁAW / WIZAMOR WIĘCBORK)

100

E

4

E

1

135

GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH & Co. KG

100

F

3

330

GUMSTAL Stanisława Lubiszewska

100

B

3

250

GÜTTLER GmbH

100

F

4

495

HAERING POLSKA Sp. z o.o.

101

E

4

452

HANDLOPEX S.A.

101

D

3

307

HANS BRANTNER & SOHN

101

E

2

220

HARDI POLSKA

101

21
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22

Nr
stoiska
570

NAZWA WYSTAWCY

Strona

C

5

C

2

E

4

467

HEKTOS Sławomir Pokraka

101

A

4

356

HEMPOL Sp. z o.o.

102

A

4

355

HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE

102

C

2

197

HERBERT DAMMANN GmbH

102

D

3

306

HE-VA ApS

102

C

2

A

4

353

HISARLAR

102

B

1

66

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR

102

B

1

65

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR

103

B

1

34

HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR

103

E

1

139

HOG SLAT Sp. z o.o.

103

B

1

31

HOHBURG MINERALFUTTER GmbH

103

B

4

373

HOMBBURG HOLLAND

103

B

5

520

HORPOL J.I.A.T. HORECZY Sp.j.

103

F

2

228

HORSCH MASCHINEN GmbH

104

C

1

78

HORTPRESS Sp. z o.o.

104

F

1

171

HUESKER SYNTHETIC GmbH

104

C

2

hala 2

HUMUS Sp. z o.o.

104

F

4

488

HUPRO TRADE SE

104

B

1

58

HURTOWNIA OGRODNICZA Bogdan Królik

105

B

3

256

HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp.k.

105

B

3

247

HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk

105

B

3

247

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

105

C

2

HEALTHY LIFE

hala 18 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. - DYSTRYBUCJA LEISTER

hala 35 HIFI FILTER POLSKA Sp. z o.o.

hala 20 HYDROSILA EU Sp. z o.o.

101
101

102

105

466

HYLMET – HYDRAULIKA SIŁOWA, PRODUKCJA POMP HYDRAULICZNYCH
I OLEJOWYCH

105

E

4

B

1

46

HYUNDAI Karlik

106

F

1

159

IBF POLSKA Sp. z o.o.

106

C

3

274

IDEA GETIN LEASING S.A.

106

C

4

413

INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL Heinrich Rodenbostel GmbH

106

C

2

hala 1

INFOMAX Działowski, Lewicki, Szczepanik Sp. j. Z.P.Ch.

106

D

4

431

INNOWACJE ROLNE Sp. z o.o.

107

F

1

172

INOFAMA S.A.

107

C

1

80

INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A.

107

D

4

438

INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.

107

D

4

438

INTER CARS S.A.

107

C

2

206

INTERHANDLER Sp. z o.o.

108

D

4

438

ISUZU Q-SERVICE TRUCK Sp. z o.o.

108

D

4

445

IT PARTS Sp. z o.o.

108

C

2

hala 27 IZOPANEL – PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

108

Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

C

5

573

Jacek Mocny

108

C

5

578

JANPOL Krzysztof Jankowski

108

E

3

317

JANSSEN POLAND Sp. z o.o.

108

A

3

240

JAR-MET Sp.j.

108

D

4

432

JASTEF Sp. z o.o.

108

E

1

140

JFC POLSKA Sp. z o.o.

108

B

2

190

JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.

109

D

2

209

JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.

109

C

5

577

JSC KLEVER

109

F

1

177

JUSTPOL S.A. Justyna Kępa

109

E

4

453

KABAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j.

109

B

5

555

KABER

110

D

3

290

KAGRO Krzysztof Pankowski

110

A

1

16

KANTERS UDEN NAWÓZ NATURALNY

110

B

3

250

KARCHEX

110

D

1

114

KARMATECH Sp. z o.o.

111

D

1

109

KAROL Sp. z o.o.

111

B

2

192

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

111

F

4

474

KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH

111

B

5

521

KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.

111

D

1

130

KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG

111

C

4

422

KINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp. z o.o.

112

C

4

421

KINGSPAN INSULATION Sp. z o.o.

112

F

1

174

KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o.

112

A

5

514

KLESBERG Sp. z o.o.

112

F

3

333

KLIMOSZ Sp. z o.o.

113

F

2

231

KMK AGRO D. Każmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j.

113

E

3

313

KMP AGRI TRUCK Sp. z o.o

113

F

4

479

KOBEX – HALE STALOWE

113

A

2

185

KOBZARENKO Sp. z o.o.

113

F

2

234

KÖCKERLING GmbH & Co. KG

113

F

1

175

KOD-MET ZPHU Zofia Kodym

114

E

4

470

KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.

114

B

5

558

KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.

114

C

2

hala 8

KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” S.A.

114

B

2

193

KORBANEK Sp. z o.o.

114

F

4

486

KOSTRZEWA P.P.H. Sp.j.

115

C

2

hala 16 KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

115

B

2

192

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

115

F

3

331

KRAWIEC TRAKTOR S.c. Jowita Krawiec Karina Krawiec

115

F

4

477

KRM-TRADE Sp. z o.o.

115

C

2

207

KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH

116

23
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NAZWA WYSTAWCY

Strona

D

4

423

KST KONSULTING Sp. z o.o.

116

A

2

186

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

116

B

2

189

KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

116

E

2

220

KUNERT Sp.j.

116

B

2

194

KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.

117

F

1

153

KVK HYDRA KLOV

117

B

1

70

KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o.

117
117

D

1

116

LACHENMEIER MONSUN A/S - TRWAŁE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE
OBSŁUGI ORAZ MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH

C

3

283

LAKKOS KFT

117

A

3

241

LANDSTAL Sp.j.

118

A

5

516

LANGREN S.c. M. Woźniak M. Woźniak

118

C

2

198

LECHLER GmbH

118

F

2

229

LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.

118

D

3

304

LEMTECH Jerzy Hajduk

118

C

2

hala 7

LENKRAJ Sp. z o.o.

118

B

1

48

LIBERO Sp. z o.o.

119

A

1

6

LIEDMANN Sp. z o.o.

119

B

5

559

LIZARDS Sp. z o.o.

119

C

4

393

LLC „IT-AGRO”

119

D

1

132

LLC „LVIVAGROMASHPROEKT”

119

E

2

218

LLC PREMIORI (ROSAVA-AGROS TM)

119

F

4

493

LOMAX PALIWA Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE

119

C

1

98

LUBAS POLIURETANY Sp.j.

120

F

4

476

LUNA POLSKA Sp. z o.o.

120

E

2

218

LYVARNYI ZAVOD SE

120

B

4

380

ŁADOWARKI KMM - P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz

120

C

4

397

ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk

120

F

3

324

MACHINES PIÓRO Artur Pióro

120

B

1

38

MAD-BOX Andrzej Madejczyk

120

B

5

530

MADEJSKI Sp.j.

121

A

1

26

MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI ZAGRODA

121

C

1

93

MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o.

121

B

5

528

MAHLE POLSKA Sp. z o.o.

121

F

3

342

MAKITA Sp. z o.o.

121

B

1

63

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.

121

B

3

243

MANDAM Sp. z o.o.

122

A

2

188

MANITOU POLSKA Sp. z o.o.

122

C

3

269

MARSEPLAST Sp. z o.o.

122

F

1

154

MASA Zenon Kolankowski

122

D

2

216

MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.

122

Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

B

2

193

MATERMACC S.P.A.

C

2

200

MCHALE ENGINEERING LTD

123

C

3

286

MECHANIK S.c. Stanisław Zarzecki, Jan Tomaszewski

123

C

4

414

MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.

123

B

2

193

MEPROZET KOŚCIAN S.A.

123

C

1

82

MEPU OY

123

A

5

519

MESKO-ROL Sp. z o.o.

123

F

3

348

METALERG Sp. z o.o. Sp.k.

123

E

2

224

METAL-FACH Sp. z o.o.

124

C

4

403

METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

124

C

2

205

METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.

124

B

4

379

METAL-TECHNIK S.c.

124

F

4

471

METRIA Yuriy Ardashev

124

E

1

134

MIARY I WAGI

C

4

387

MIARY I WAGI

D

1

110

MICHAŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY
Krzysztof Targoński

125

B

2

221

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o.

125

D

4

448

MIL WAKUEE (TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE Sp. z o.o.)

125

B

2

192

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

125

C

3

272

MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH

126

C

4

390

MMAT Wojciech Mikołajczak AGRO TECHNOLOGY

126

D

2

211

MORO ARATRI SRL.

126

C

3

281

MOSKIT

126

A

1

16

MOSTERT EN VAN DE WEG BV

126

E

4

456

MOTO BUDREX Sp. z o.o.

127

C

5

571

MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.

127

B

5

529

MOTO-REMO Sp.j.

127

C

1

83

M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.

127

B

4

381

MTM BEARINGS

127

E

1

147

MTM Dariusz Seferyński

128

C

2

198

MUELLER-ELEKTRONIK GmbH

128

B

5

525

MULTITECH Radosław Górski

128

C

2

197

MÜTHING GmbH & Co. KG SOEST

128

D

4

428

MY DATA PLANT by KLEFFMANN GROUP

128

B

3

246

NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak

128

B

4

370

NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY

128

B

4

362

NDS Grzegorz Michałek

128

B

1

29

NEOROL Sp. z o.o.

129

B

4

372

NEST BANK PARTNER

129

C

2

197

NEW HOLLAND AGRICULTURE (CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o.)

129

124

25
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26

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

E

3

319

NEW TRAILERS Sp. z o.o. Sp.k.

129

C

1

71

NISSAN SALES CENTRAL & EASTERN EUROPE KFT. Sp. z o.o.

129

E

4

454

NOKIAN TYRES S.r.o.

129

B

5

561

NORD NAPĘDY Sp. z o.o.

129

A

1

1

NORDKALK Sp. z o.o.

129

D

4

447

NTN-SNR POLSKA Sp. z o.o.

130

B

1

52

NUWEN

130

F

1

164

OLIS „OOO”

130

B

1

37

OMNIVENT Sp. z o.o.

130

B

4

374

OPALL-AGRI S.r.o.

130

A

1

16

ORGAMEX EN TONTRANS BV

130

A

1

16

ORGAPOWER

131

C

1

80

ORLEN OIL Sp. z o.o.

131

C

1

80

ORLEN PALIWA Sp. z o.o.

131

F

4

492

OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. J.

131

C

1

89

OTOMOTO

132

A

1

11

OVIMEX Sp. z o.o.

132

F

3

343

OXYTREE SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.

132

F

3

325

P & L, spol. S.r.o.

132

F

3

335

P.H.U. KONAR S.c.

132

E

3

316

P.H.U.P. „ROLTRANS” Waldemar Kobyliński

132

B

1

57

P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o.

132

C

4

388

P.P.H.U. ,,HORUS”

133

E

3

318

P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński

133

D

3

291

P.P.H.U. A-LIMA-BIS Sp. z o.o.

133
133

E

3

311

P.P.H.U. JASTECH PRODUCENT ROZRZUTNIKÓW OBORNIKA
I PRZYCZEP OBJĘTOŚCIOWYCH

C

3

269

P.P.U.H. „GRASS-ROL”

133

A

5

510

P.P.U.H. ,,POMAROL” S.A.

133

C

4

394

P.P.U.H. RENAL PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

134

C

3

268

P.P.U.H. WOPROL

134

C

2

F

4

476

PAMUŁA BIS

134

B

1

44

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

134

E

2

218

PARTNER-VS LLC

134

D

1

126

PAT CHOMUTOW Sp.j.

134

D

1

115

PAWLICA Sp. z o.o.

134

D

1

111

PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.

134

F

1

160

PELLON Sp. z o.o.

135

E

3

308

PETER KRŐGER GmbH

135

B

1

45

PEUGEOT Karlik

135

hala 17 P.W. MARWIS Marcin Wiśniewski

134

Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

hala 40 PFLEGEHELDEN POLSKA 135

Strona

C

2

A

1

22

PIAST PASZE Sp. z o.o.

135

D

2

213

PICHON S.A.S.

136

C

4

405

PIMA-AGRO S.c. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki

136

F

3

346

PITERN Sp. z o.o.

136

E

2

218

PJSC „ELVORTI”

136

B

4

363

PKO LEASING S.A.

136

B

1

39

PLANTICO-HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o. 136

C

1

92

PLANTPRESS Sp. z o.o.

137

A

4

351

PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.

137

B

4

375

PNEUSEJ

137

A

1

17

POLCALC Sp. z o.o.

137

B

1

47

POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

D

3

294

POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

C

4

408

POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

135

137

E

3

312

POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.

138

C

2

207

POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.

138

C

1

87

POM KALISZ

138

C

2

198

PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH

138

B

1

62

POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.

138

A

1

18

PPH „EKODARPOL” Zbigniew Zubala

138

C

3

282

PPHU „TAD - LEN” Świtała Tadeusz

139

B

3

262

PPHU AGRO-FACTORY II

139

D

3

293

PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski

139

B

3

244

PPHU HYDRAMET Sp. z o.o.

139

F

4

473

PPHU TABO KUŹNIA Tomasz Janicki

139

B

4

377

PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak

139

C

2

hala 5

PPUH DOLOMIT KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.

139

C

2

205

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.

139

E

1

149

PRECON POLSKA Sp. z o.o.

139

C

4

392

PRESKAN

140

D

1

129

PRESOIL TM

140

A

4

357

PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k.

140

E

2

218

PRIVATE ENTERPRISE FIRMA ,,AGROCENTER”

140

D

3

298

PRIVE SA

140

F

3

347

PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce

140

B

1

30

PROBIOTICS POLSKA Sp. z o.o.

140

B

5

540

PRO-CHEM

140

B

1

33

PROFIDA Sp. z o.o.

141

A

3

239

PROFIX Bogusław Pabirowski

141

B

5

562

PROMA POLSKA Sp. z o.o.

141

27
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28

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

C

4

404

PROOIL S.c.

141

F

3

340

PRO-VEGA

141

B

5

563

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

141

F

4

503

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

142

A

1

3

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP Sp. z o.o.

142

A

1

9

PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Siewielec Tadeusz

142

B

5

544

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGROMER Jacek Marciszewski

142

C

4

396

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,HA-DWA-O” Paweł Filipiak 142

B

5

532

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DEFALIN
GROUP S.A.

143

A

1

20

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „POLGER-KIDO” Róża
Kido, Maciej Krawczewski S.c.

143

C

2

205

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.

143

D

1

133

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika

143

F

3

328

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARIKON-AGRO

143
143

E

1

141

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS S.c. Waldemar
Kaczmarek, Patryk Latos

A

5

518

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

143

E

4

458

PUH Tomasz Borowczyk

144

B

5

557

PW GROUP GmbH

144

B

3

260

PZU S.A.

144

A

4

361

Q-TECH GROUP Janusz Branach

144

A

5

505

QUADY ŚREM Tomasz Kasprzak

144

D

4

447

QUAY B.H.U. Sp. z o.o.

144

E

2

222

RABE POLSKA

144

B

5

533

RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j.

145

C

2

197

RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.

145

B

1

61

RAPOOL POLSKA Sp. z o.o.

145

F

1

155

RECTICEL IZOLACJE

145

C

1

100

RECTOR POLSKA Sp. z o.o.

145

A

4

360

REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.

145

F

3

338

REMPRODEX Sp. z o.o.

146

C

4

391

REMSZ Klimczak Sp.j.

146

F

4

502

RICHEL GROUP

146

D

2

210

RIELA POLSKA Sp. z o.o.

146

F

3

349

ROBINSONS POLSKA

146

B

3

254

ROL/EX

146

F

1

176

ROLAND FIRMA PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg

146

D

3

292

ROLAND GAWLIK MECHANIKA POJAZDOWA Sp. z o.o.

146

D

3

298

ROLLAND

147

D

1

127

ROLMET – PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

147

Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

B

5

531

ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT Mieczysław Szymkowiak

147

B

5

551

ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA

147

F

1

170

ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o.

148

C

2

201

ROLTOP Sp. z o.o.

148

E

4

468

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

148

B

1

60

SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.

149

E

3

315

SADYOGRODY.PL

149

B

2

193

SAMASZ Sp. z o.o.

149

C

2

202

SAME DEUTZ FAHR POLSKA Sp. z o.o.

149

B

3

252

SANO – NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT Sp. z o.o.

149

A

2

186

SANTANDER LEASING S.A.

149

C

4

398

SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o.

149

C

2

SCHAFFER ŁADOWARKI PASEK Sp. z o.o.

149

B

5

550

SCHARMÜLLER GmbH & Co KG

150

B

1

28

SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.

150

A

3

236

SCHMIDT

150

B

4

364

SELMA Sp. z o.o. Sp.k.

150

C

5

578

SELMAR POLSKA

150

B

1

69

SEMINA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE „BUGAJ” Tomasz Bugaj

150

A

5

508

SEPPI M.

151

B

5

522

SF-FILTER Sp. z o.o.

151

C

5

572

SH HYBSZ Sp. z o.o.

151

D

1

107

SIA BALTIC INVEST

151

B

3

245

SIMENA SPÓŁDZIELNIA - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

151

E

2

219

SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.

151

C

2

199

SIPMA S.A.

151

D

1

112

SITAMET WYTWÓRNIA SIT – NAPRAWA MASZYN CZYSZCZĄCYCH

152

F

4

500

SKAVSKA HALE

152
152

C

3

280

SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI Przemysław
Skotarek

D

1

117

SMARTSORT

152

E

1

142

SOBMETAL Bracia Sobańscy

152

C

2

F

3

336

SOLAR ENERGY SYSTEMS Sp. z o.o.

153

C

3

275

SOLIS POLSKA Sp. z o.o.

153

B

3

253

SONAROL Sp.j. Najda

153

F

3

339

SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke

153

C

3

284

SPAWEX

153

C

2

F

1

hala 36 SOKOŁÓW – LOGISTYKA Sp. z o.o.

hala 37 SPAW-PROJEKT
178

SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU

152

154
154

29

Alfabetyczny spis wystawców
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Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

30

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

Strona

F

4

481

STALMACH Marek Machowski

154

C

5

574

STALMARK-PRODUCENT KOTŁÓW C.O.

154

C

3

265

STANIMPEX Maciej Packiewicz

154

E

4

455

STARCO POLSKA

154

D

4

434

STEELPRESS Sp. z o.o.

154

E

2

218

STEPANENKO I CO

155

C

4

419

STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

155

E

1

144

STRYI P.P.H.U. Waldemar Stryi

155

D

2

212

SWIMER Łukasz Otremba

155

A

5

504

SZEWERA Sp. z o.o.

155

C

2

hala 6

ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o.

156

B

5

534

TABO – 2 – Tadeusz Janicki i Spółka - Sp.j.

156

F

1

164

TAIHO HEFEI TAIHE OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY Co. LTD

156

C

3

278

TALEX Sp. z o.o. Sp.k.

156

A

5

507

TARET Sp. z o.o. Sp.k.

156

C

2

hala 33 TARGI KIELCE Sp. z o.o.

157

C

2

hala 3

TARGOWA OFICYNA WYDAWNICZA M. Kunikowska

157

A

1

23

TASOMIX

157

A

1

5

TEAM-ROL Sp. z o.o. ORCAL

157

F

2

227

TECH-KOM Przemysław Laskowski

157

C

4

399

TECHMOT Sp. z o.o.

157

D

3

301

TEHNOS D.o.o.

158

B

4

373

TERRA Sp. z o.o.

158

F

1

152

TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.

158

D

4

435

TEXA POLAND Sp. z o.o.

158

F

1

150

THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.

158

C

1

90

TIME S.A. MURATOR PROJEKTY

159

A

5

517

TIMEXPOL Robert Kosiński

159

B

4

378

TK BATO Sp. z o.o.

159

E

3

314

TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.

159

C

2

hala 10 TOP TRAKTOR.PL – OGŁOSZENIA ROLNICZE

159

C

2

hala 19 TORMEC REDIKTOR P. Mariański, D. Tromicki, Z. Wiśniewski Sp.J.

160

C

1

86

TORNUM POLSKA Sp. z o.o.

160

D

3

298

TOUT POUR LE GRAIN

160

B

1

43

TOYOTA CENTRUM POZNAŃ

160

D

4

425

TPI Sp. z o.o.

160

A

2

184

TRACTOR OF THE YEAR

160

E

3

308

TRAILER-TECH Sp. z o.o.

160

C

1

94

TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.

161

C

2

hala 39 TRELLEBORG BOHEMIA a.s.

161

Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

Nr
stoiska

D

4

426

C

2

hala 4

F

4

A

NAZWA WYSTAWCY

Strona

TRIMBLE

161

TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA

161

494

TT TECHNOLOGY

161

1

27

TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.

162

C

1

101

TURBAŃSCY Sp. z o.o.

162

D

1

106

UAB „EM SYSTEM”

162

A

5

512

UAB ,,CRAFT BEARINGS”

162

D

3

302

UAB AGROTEKAS

162

C

2

208

UNIA ARAJ REALIZACJE Sp. z o.o.

162

F

1

180

UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

163

C

2

208

UNIA Sp. z o.o.

163

D

1

128

UNIMETAL Sp. z o.o.

163

D

4

449

UNIOR KOVASKA INDUSTRIJA D.d

163

C

4

418

UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

163

C

2

hala 29 UNI-TRUCK JAROSŁAW MANKA

164

C

2

hala 31 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

164

C

3

264

URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

164

A

5

506

UTECH MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE Sp. z o.o.

164

C

4

401

V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.

164

D

4

426

VANTAGE POLSKA

165

C

2

hala 21 VENOL MOTOR OIL

165

F

1

179

VERKAP PLUS Sp. z o.o.

165

B

4

381

VERVO Sp. z o.o.

165

B

5

538

VIADRUS A.S.

165

F

4

475

VIRAGO PRODUKT S.c.

165

B

5

547

VIVANOL Sp. z o.o.

166

C

1

94

VIZEN Andrzej Kałuziński

166

C

3

271

VOGELSANG Sp. z o.o.

166

A

1

21

VVS PL Sp. z o.o.

166

C

5

579

WACHOWSKI PPHU

166

D

1

113

WAKELY ENGINEERING LTD

166

B

5

556

WALD-GOLD Sp. z o.o.

167

B

5

524

WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

167

C

4

415

WA-TECH AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

167

C

1

91

WDR WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW

167

D

2

215

WEIDEMANN POLSKA

167

E

1

136

WESSTRON Sp. z o.o.

167

C

1

72

WESTMOTOR

168

B

1

41

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU

B

1

42

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU

168

31

Alfabetyczny spis wystawców
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Nazwa
Nr drogi
sektora zwiedzania

32

Nr
stoiska
49

NAZWA WYSTAWCY
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT
W POZNANIU Z/S W TULCACH Sp. z o.o.

Strona

B

1

C

2

C

2

203

WIELTON S.A.

168

C

1

73

WIEŚCI ROLNICZE

169

B

1

53

WIMAR Mariusz Wiśniewski

169

B

1

40

WINTERSTEIGER A.G.

169

D

4

446

WOBET-HYDRET Sp.j. J.Cichecki

169

F

1

181

WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

169

F

3

341

WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o.

170

A

1

12

WYTWÓRNIA PASZ „LIRA” Sp. z o.o.

170

C

1

96

WYTWÓRNIA SIT SITONO

170

D

4

442

WYTWÓRNIA USZCZELEK MORPAK Paweł Jaworski

170

A

1

8

Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk

171

D

1

124

Z.P.H.U. AGRO MET S.c.

171

A

1

2

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

171

490

ZAKŁAD ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ OBRO-METAL EXPORT-IMPORT
Janusz Śpiewak

171

hala 24 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

168
168

F

4

B

1

54

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN ŚREM-WÓJTOSTWO

171

F

1

166

ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki

172
172

F

4

496

ZAKŁAD MECHANIZMÓW NAPĘDOWYCH S.c. Gabriela Szydłowska,
Roman Tański

B

3

259

ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ” Gruszczewski Janusz

172

B

1

51

ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.

172

F

1

156

ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH Sp. z o.o.

172

A

4

358

ZAMET

173

D

3

297

ZANILA Sp. z o.o.

173

C

5

580

ZENOX.pl

173

E

2

226

ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

173

B

5

543

ZIEGLER GmbH

173

C

4

402

ZŁOTECKI Sp. z o.o.

174

F

1

167

ZOOTECH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH

174

B

4

369

ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak

174

B

1

59

ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG

174

B

4

373

ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS BV

174

C

1

103

ZUMEC ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH Eugeniusz Cieśla

174

C

1

99

ZUPTOR Sp. z o.o.

175

F

4

478

ZVL SLOVAKIA Sp. z o.o.

175

C

3

285

ŻYCIE ROLNIKA MAGAZYN POLSKI

175

C

3

285

ŻYCIEROLNIKA.PL

175

Numeryczny spis wystawców
Numerical list of exhibitors
Nazwa
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

A

1

1

NORDKALK Sp. z o.o.

A

1

2

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

A

1

3

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP Sp. z o.o.

A

1

4

GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o.

A

1

5

TEAM-ROL Sp. z o.o. ORCAL

A

1

6

LIEDMANN Sp. z o.o.

A

1

7

AGROBIOS

A

1

8

Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk

A

1

9

PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Siewielec Tadeusz

A

1

10

AGRAMI Sp. z o.o.

A

1

11

OVIMEX Sp. z o.o.

A

1

12

WYTWÓRNIA PASZ „LIRA” Sp. z o.o.

A

1

13

DANBRED Sp. z o.o. Sp.k.

A

1

14

DOLFOS Sp. z o.o. Sp.k.

A

1

15

BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.

A

1

16

CENTRUM WALORYZACJI NAWOZÓW NATURALNYCH

A

1

16

FARMINC / AGRIVITAL INTERNATIONAL

A

1

16

MOSTERT EN VAN DE WEG BV

A

1

16

KANTERS UDEN NAWÓZ NATURALNY

A

1

16

ORGAMEX EN TONTRANS BV

A

1

16

BLUE FIFTY

A

1

16

ORGAPOWER

A

1

17

POLCALC Sp. z o.o.

A

1

18

PPH „EKODARPOL” Zbigniew Zubala

A

1

19

BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k.

20

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „POLGER-KIDO” Róża Kido,
Maciej Krawczewski S.c.

A

1

A

1

21

VVS PL Sp. z o.o.

A

1

22

PIAST PASZE Sp. z o.o.

A

1

23

TASOMIX

A

1

24

CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie

A

1

25

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

A

1

26

MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI ZAGRODA

A

1

27

TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.

B

1

28

SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.

B

1

29

NEOROL Sp. z o.o.

B

1

30

PROBIOTICS POLSKA Sp. z o.o.

33

Numeryczny spis wystawców
Numerical list of exhibitors
Nazwa
sektora

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

B

1

31

HOHBURG MINERALFUTTER GmbH

B

1

31

FIRMA ROZALCZYK

B

1

32

EUROPLANT HANDEL ZIEMNIAKAMI Sp. z o.o.

B

1

33

PROFIDA Sp. z o.o.

B

1

34

HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR

B

1

35

AGRICO POLSKA Sp. z o.o.

B

1

36

FIRMA NASIENNA „GRANUM” J. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp.j.

B

1

37

OMNIVENT Sp. z o.o.

B

1

38

MAD-BOX Andrzej Madejczyk

B

1

39

PLANTICO-HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.

B

1

40

WINTERSTEIGER A.G.

B

1

41

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU

B

1

42

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU

B

1

43

TOYOTA CENTRUM POZNAŃ

B

1

44

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

B

1

45

PEUGEOT Karlik

B

1

46

HYUNDAI Karlik

B

1

47

POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

B

1

48

LIBERO Sp. z o.o.

49

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

B

34

Nr drogi
zwiedzania

1

B

1

50

AGRO-SOKOŁÓW F1 Sp. z o.o.

B

1

51

ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.

B

1

52

NUWEN

B

1

53

WIMAR Mariusz Wiśniewski

B

1

54

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN ŚREM-WÓJTOSTWO

B

1

55

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKA Jarosław Mansfeld

B

1

56

DLF SEEDS Sp. z o.o.

B

1

57

P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o.

B

1

58

HURTOWNIA OGRODNICZA Bogdan Królik

B

1

59

ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG

B

1

60

SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.

B

1

61

RAPOOL POLSKA Sp. z o.o.

B

1

62

POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.

B

1

63

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.

B

1

64

CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.

B

1

65

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR

B

1

66

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR

B

1

67

DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni

B

1

68

AGROYOUMIS Sp. z o.o.

B

1

69

SEMINA - CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE „BUGAJ” Tomasz Bugaj

Nazwa
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

B

1

70

KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o.

C

1

71

NISSAN SALES CENTRAL & EASTERN EUROPE KFT. Sp. z o.o.

C

1

72

WESTMOTOR

C

1

73

WIEŚCI ROLNICZE

C

1

74

AGRO SERWIS - DWUTYGODNIK

C

1

75

DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA

C

1

76

ELWA Sp.j. A. Pałczyński, D. Frelak

C

1

77

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

C

1

78

HORTPRESS Sp. z o.o.

C

1

79

BÜHLER POLSKA Sp. z o.o.

C

1

80

ORLEN PALIWA Sp. z o.o.

C

1

80

INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A.

C

1

80

ORLEN OIL Sp. z o.o.

C

1

80

ANWIL S.A.

C

1

81

AGREMO Sp. z o.o.

C

1

82

MEPU OY

C

1

83

M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.

C

1

84

DITTA SERIA

C

1

85

AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.

C

1

86

TORNUM POLSKA Sp. z o.o.

C

1

87

AGOS GROUP Marek Zientecki

C

1

87

GREMUR-AGRO

C

1

87

POM KALISZ

C

1

88

FEERUM S.A.

C

1

89

OTOMOTO

C

1

90

TIME S.A. MURATOR PROJEKTY

C

1

91

WDR WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW

C

1

92

PLANTPRESS Sp. z o.o.

C

1

93

MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o.

C

1

94

TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.

C

1

94

VIZEN Andrzej Kałuziński

C

1

95

BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.

C

1

95

A/S CIMBRIA

C

1

96

WYTWÓRNIA SIT SITONO

C

1

97

ALISTAN AGRO

C

1

98

LUBAS POLIURETANY Sp.j.

C

1

99

ZUPTOR Sp. z o.o.

C

1

100

RECTOR POLSKA Sp. z o.o.

C

1

101

TURBAŃSCY Sp. z o.o.

C

1

102

ADNAR Kołodziejczyk Daniel

C

1

103

ZUMEC ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH Eugeniusz Cieśla
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Numerical list of exhibitors
Nazwa
sektora

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

C

1

104

AGRO-INSTAL Adam Kulik

C

1

105

BIN Sp. z o.o.

D

1

106

UAB „EM SYSTEM”

D

1

107

SIA BALTIC INVEST

D

1

108

ADRAF Rafał Patyk

D

1

109

KAROL Sp. z o.o.

D

1

110

MICHAŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof
Targoński

D

1

111

PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.

D

1

112

SITAMET WYTWÓRNIA SIT - NAPRAWA MASZYN CZYSZCZĄCYCH

D

1

113

WAKELY ENGINEERING LTD

D

1

114

KARMATECH Sp. z o.o.

D

1

115

PAWLICA Sp. z o.o.

116

LACHENMEIER MONSUN A/S - TRWAŁE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE
OBSŁUGI ORAZ MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH

D

1

D

1

117

SMARTSORT

D

1

118

GRAINPOL Sp. z o.o.

D

1

119

ANNOPOL Anna Kaźmierczak

D

1

120

ASKET Roman Długi

D

1

121

DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARŃ Sp. z o.o. Sp.k.

D

1

122

GASPOL S.A.

D

1

123

DOZAGRO Radosław Rybacki

D

1

124

Z.P.H.U. AGRO MET S.c.

D

1

125

AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k.

D

1

126

PAT CHOMUTOW Sp.j.

D

1

127

ROLMET - PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

D

1

128

UNIMETAL Sp. z o.o.

D

1

129

PRESOIL TM

D

1

130

KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG

D

1

131

GRAINTEC

D

1

132

LLC „LVIVAGROMASHPROEKT”

D

1

133

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika

E

1

134

MIARY I WAGI

E

1

135

GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH & Co. KG

E

1

136

WESSTRON Sp. z o.o.

E

1

136

AJDAR Sp. z o.o.

E

1

137

AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski

E

1

138

BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o.

E

1

139

HOG SLAT Sp. z o.o.

E

1

140

JFC POLSKA Sp. z o.o.

141

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS S.c. Waldemar Kaczmarek,
Patryk Latos

E

36

Nr drogi
zwiedzania

1

Nazwa
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

E

1

142

E

1

142

SOBMETAL Bracia Sobańscy

E

1

142

FARM-POL WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH

CZEKAŁA WAGI

E

1

143

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR

E

1

144

STRYI P.P.H.U. Waldemar Stryi

E

1

145

DRG-AGRO GROUP Daniel Gogolewski

E

1

146

GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o.

E

1

147

MTM Dariusz Seferyński

E

1

148

ADI Krzysztof Dwórznik

E

1

149

PRECON POLSKA Sp. z o.o.

F

1

150

THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.

F

1

151

FABRYKA WAG KALISTO Sp. z o.o.

F

1

152

TERRAEXIM - AGROIMPEX Sp. z o.o.

F

1

153

KVK HYDRA KLOV

F

1

154

MASA Zenon Kolankowski

F

1

155

RECTICEL IZOLACJE

F

1

156

ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH Sp. z o.o.

F

1

157

GENEU Beata Jerczyńska

F

1

158

AGROMOTOR Tadeusz Michalak

F

1

159

IBF POLSKA Sp. z o.o.

F

1

160

PELLON Sp. z o.o.

F

1

161

FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.

F

1

162

FARMTEC A.S.

F

1

163

CENTER PLAST Sp. z o.o.

F

1

164

EKO PARTNER Kazimierz Janiak

F

1

164

TAIHO HEFEI TAIHE OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY Co. LTD

F

1

164

AEROMEH „OOO”

F

1

164

OLIS „OOO”

F

1

165

FRUNZE PLANT PJSC

F

1

166

ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki

F

1

167

ZOOTECH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH

F

1

168

ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.

F

1

169

FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o.

F

1

170

ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o.

F

1

171

HUESKER SYNTHETIC GmbH

F

1

172

INOFAMA S.A.

F

1

173

AGROCOMPLEX Wiesław Przybyłowski

F

1

174

KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o.

F

1

175

KOD-MET ZPHU Zofia Kodym

F

1

176

ROLAND FIRMA PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg

F

1

177

JUSTPOL S.A. Justyna Kępa
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Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

F

1

178

SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU

F

1

179

VERKAP PLUS Sp. z o.o.

F

1

180

UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

F

1

181

WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

F

1

182

GOBARTO 500

F

1

183

ACO FUNKI

A

2

184

TRACTOR OF THE YEAR

A

2

185

AGROMILKA Sp. z o.o.

A

2

185

KOBZARENKO Sp. z o.o.

A

2

186

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

A

2

186

SANTANDER LEASING S.A.

A

2

187

ATR EXPRESS

A

2

188

AGROMIX PUP Sp. z o.o.

A

2

188

MANITOU POLSKA Sp. z o.o.

B

2

189

KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

B

2

190

JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.

B

2

190

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

B

2

191

ATR EXPRESS

B

2

192

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

B

2

192

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

B

2

192

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

B

2

192

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

B

2

193

KORBANEK Sp. z o.o.

B

2

193

AGRISEM INTERNATIONAL

B

2

193

MEPROZET KOŚCIAN S.A.

B

2

193

MATERMACC S.P.A.

B

2

193

SAMASZ Sp. z o.o.

B

2

194

KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.

C

2

195

AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o.

C

2

196

GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG

C

2

197

RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.

C

2

197

HERBERT DAMMANN GmbH

C

2

197

FARESIN INDUSTRIES S.P.A.

C

2

197

MÜTHING GmbH & Co. KG SOEST

C

2

197

BOGBALLE A/S

C

2

197

NEW HOLLAND AGRICULTURE (CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o.)

C

2

197

CNH INDUSTRIAL KUTNO Sp. z o.o.

C

2

198

EKOTRONIC Marek Janus

C

2

198

LECHLER GmbH

C

2

198

MUELLER-ELEKTRONIK GmbH

C

2

198

PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH

Nazwa
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

C

2

199

SIPMA S.A.

C

2

200

MCHALE ENGINEERING LTD

C

2

201

ROLTOP Sp. z o.o.

C

2

202

AGROMARKET Sp. z o.o. Sp.k.

C

2

202

SAME DEUTZ FAHR POLSKA Sp. z o.o.

C

2

202

AGRO CENTRUM M. Maćkowiak, D. Holka Sp.j.

C

2

202

ALLIANCE TIRE EUROPE B.V. (MEMBER OF ALLIANCE TIRE GROUP)

C

2

203

WIELTON S.A.

C

2

204

CLAAS POLSKA

C

2

204

365 FARMNET GmbH

C

2

205

EXPOM Sp. z o.o.

C

2

205

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.

C

2

205

METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.

C

2

205

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.

C

2

206

INTERHANDLER Sp. z o.o.

C

2

207

KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH

C

2

207

POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.

C

2

208

UNIA Sp. z o.o.

C

2

208

UNIA ARAJ REALIZACJE Sp. z o.o.

D

2

209

JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.

D

2

210

RIELA POLSKA Sp. z o.o.

D

2

211

EUROMILK

D

2

211

BERUTEX Sp. z o.o.

D

2

211

FHU Joanna Bojanowska

D

2

211

MORO ARATRI SRL.

D

2

212

SWIMER Łukasz Otremba

D

2

213

PICHON S.A.S.

D

2

213

CARRE SAS

D

2

214

AGCO Sp. z o.o.

D

2

215

WEIDEMANN POLSKA

D

2

216

MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.

D

2

216

DIECI S.r.l.

E

2

217

BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.

E

2

217

CELIKEL TARIM

E

2

218

EXPOSERVICE UKRAINA

E

2

218

PRIVATE ENTERPRISE FIRMA ,,AGROCENTER”

E

2

218

AGROKALINA

E

2

218

BERDYANSKIE ZHATKI, PJSC (,,JOHN GREAVES”TM)

E

2

218

PARTNER-VS LLC

E

2

218

LYVARNYI ZAVOD SE

E

2

218

LLC PREMIORI (ROSAVA-AGROS TM)
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Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

E

2

218

E

2

218

PJSC „ELVORTI”

E

2

219

SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.

STEPANENKO I CO

E

2

220

HARDI POLSKA

E

2

220

CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.

E

2

220

KUNERT Sp.j.

B

2

221

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o.

E

2

222

GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.

E

2

222

RABE POLSKA

E

2

223

ARGO TRACTORS SpA Landini, McCormick

E

2

224

METAL-FACH Sp. z o.o.
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

E

2

225

E

2

226

ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

F

2

227

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG

F

2

227

TECH-KOM Przemysław Laskowski

F

2

228

HORSCH MASCHINEN GmbH

F

2

229

LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.

F

2

230

BEDNAR FMT

F

2

231

BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury

F

2

231

KMK AGRO D. Każmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j.

F

2

232

AGRO-LAND Marek Różniak

F

2

233

FARMET A.S.

F

2

233

AGRIO MZS S.r.o.

F

2

234

KÖCKERLING GmbH & Co. KG

A

3

235

DAL-BO A/S

A

3

236

SCHMIDT

A

3

237

AGRO-TOM Tomasz Kaniewski

A

3

238

ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH

A

3

239

PROFIX Bogusław Pabirowski

A

3

240

BOMET Sp. z o.o. Sp.k.

A

3

240

JAR-MET Sp.j.

A

3

241

LANDSTAL Sp.j.

A

3

242

AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce

A

3

242

ATX-DYNO L.T.D.-Pobocka

B

3

243

MANDAM Sp. z o.o.

B

3

244

PPHU HYDRAMET Sp. z o.o.

B

3

245

SIMENA SPÓŁDZIELNIA - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

B

3

246

NAGLAK - P.P.U.H. Feliks Naglak

B

3

247

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

B

3

247

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL

B

3

247

AUTO-TECH PPHU

B

3

247

HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk

Nazwa
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

B

3

248

FIRMA KOŁASZEWSKI

B

3

249

BERGERAT MONNOYEUR DEALER MASZYN CATERPILLAR

B

3

250

GÜTTLER GmbH

B

3

250

KARCHEX

B

3

251

AGRO-FACTORY

B

3

252

SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT Sp. z o.o.

B

3

253

SONAROL Sp.j. Najda

B

3

254

ROL/EX

B

3

255

ARKMET Arkadiusz Urbaniak

B

3

256

AUREUS AGRO Sp. z o.o.

B

3

256

BARTESKO P.W.

B

3

256

DEX-OIL Sp. z o.o.

B

3

256

HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp.k.

B

3

257

APV POLSKA

B

3

258

AGROTIM Tomasz Iwaszkiewicz

B

3

259

ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ” Gruszczewski Janusz

B

3

260

PZU S.A.

B

3

260

ALIOR BANK S.A.

B

3

261

DANFOIL A/S

B

3

262

PPHU AGRO-FACTORY II

C

3

263

AGRO-MASZ Paweł Nowak

C

3

264

URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

C

3

265

STANIMPEX Maciej Packiewicz

C

3

266

BRANDI PRODUCENT OPRYSKIWACZY

C

3

267

AGROPLAST

C

3

268

P.P.U.H. WOPROL

C

3

269

MARSEPLAST Sp. z o.o.

C

3

269

P.P.U.H. „GRASS-ROL”

C

3

270

AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek

C

3

270

AD-ROL Adam Wilomski

C

3

271

BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.

C

3

271

VOGELSANG Sp. z o.o.

C

3

272

MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH

C

3

273

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C

3

274

IDEA GETIN LEASING S.A.

C

3

275

AMG Sp. z o.o.

C

3

275

SOLIS POLSKA Sp. z o.o.

C

3

276

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.

C

3

277

FIRMA STALTECH Sp. z o.o.

C

3

278

TALEX Sp. z o.o. Sp.k.

C

3

279

BAGRAMET Sp. z o.o.

C

3

280

SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI Przemysław
Skotarek
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Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

C

3

281

MOSKIT

C

3

282

PPHU ,,TAD - LEN” Świtała Tadeusz

C

3

283

LAKKOS KFT

C

3

283

CORPS AGRO

C

3

284

SPAWEX

C

3

285

ŻYCIE ROLNIKA MAGAZYN POLSKI

C

3

285

ŻYCIEROLNIKA.PL

C

3

286

ARETE Czesław Klejbuk

C

3

286

MECHANIK S.c. Stanisław Zarzecki, Jan Tomaszewski

C

3

287

GOSPODARZ.PL

C

3

288

BANK BGŻ BNP PARIBAS

D

3

289

FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH

D

3

290

KAGRO Krzysztof Pankowski

D

3

291

P.P.H.U. A-LIMA-BIS Sp. z o.o.

D

3

292

ROLAND GAWLIK MECHANIKA POJAZDOWA Sp. z o.o.

D

3

293

PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski

D

3

294

POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

D

3

295

AGROTEX Przemysław Adamowicz

D

3

297

ZANILA Sp. z o.o.

D

3

298

AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.

D

3

298

DENIS S.A.

D

3

298

PRIVE SA

D

3

298

TOUT POUR LE GRAIN

D

3

298

ROLLAND

D

3

298

EMILY

D

3

298

FRACOP Sp. z o.o.

D

3

298

CFCAI SAS

D

3

299

BAG POLSKA Sp. z o.o.

D

3

300

FARM-MPARTNER Sp. z o.o.

D

3

301

AGROMEHANIKA d.d.

D

3

301

CERJAK D.o.o.

D

3

301

TEHNOS D.o.o.

D

3

302

UAB AGROTEKAS

D

3

303

ABBEY MACHINERY

D

3

304

LEMTECH Jerzy Hajduk

D

3

305

ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.

D

3

306

HE-VA ApS

D

3

307

HANS BRANTNER & SOHN

E

3

308

PETER KRŐGER GmbH

E

3

308

TRAILER-TECH Sp. z o.o.

E

3

309

EKOPOM

Nazwa
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

E

3

310

FRANKOWSKI COATING Sp. z o.o. Sp. k.

E

3

311

P.P.H.U. JASTECH PRODUCENT ROZRZUTNIKÓW OBORNIKA I PRZYCZEP
OBJĘTOŚCIOWYCH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.

NAZWA WYSTAWCY

E

3

312

E

3

313

KMP AGRI TRUCK Sp. z o.o

E

3

314

TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.

E

3

315

FARMER

E

3

315

FARMER.PL

E

3

315

SADYOGRODY.PL

E

3

316

P.H.U.P. „ROLTRANS” Waldemar Kobyliński
JANSSEN POLAND Sp. z o.o.

E

3

317

E

3

318

P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński

E

3

319

NEW TRAILERS Sp. z o.o. Sp.k.

E

3

320

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

E

3

321

ADR POLSKA S.A.

F

3

322

DOMASZ Tomasz Waligóra

F

3

323

ECO CONTAINERS

F

3

324

MACHINES PIÓRO Artur Pióro

F

3

325

P & L, spol. S.r.o.

F

3

326

CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.

F

3

327

DXD ENGINEERING POLAND Sp. z o.o.

F

3

328

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARIKON-AGRO

F

3

329

AMAN Janusz Młynarczyk

F

3

330

GUMSTAL Stanisława Lubiszewska

F

3

331

KRAWIEC TRAKTOR S.c. Jowita Krawiec Karina Krawiec

F

3

332

GRASO Zenon Sobiecki

F

3

333

KLIMOSZ Sp. z o.o.

F

3

334

EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.

F

3

335

P.H.U. KONAR S.c.

F

3

336

SOLAR ENERGY SYSTEMS Sp. z o.o.

F

3

337

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

F

3

338

REMPRODEX Sp. z o.o.

F

3

339

SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke

F

3

340

PRO-VEGA

F

3

341

WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o.

F

3

342

MAKITA Sp. z o.o.

F

3

343

OXYTREE SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.

F

3

344

DEFRO Sp. z o.o. Sp.k.

F

3

345

GALMET Sp. z o.o. Sp.k.

F

3

346

PITERN Sp. z o.o.

F

3

347

PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce

43
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Numerical list of exhibitors
Nazwa
sektora
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Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

F

3

348

METALERG Sp. z o.o. Sp.k.

F

3

349

ROBINSONS POLSKA

A

4

350

ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk

A

4

351

PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.

A

4

352

AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY

A

4

353

HISARLAR

A

4

354

AMJ AGRO Agnieszka Makowska

A

4

354

F.H.U.P. BRASTAL

A

4

355

HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE

A

4

356

HEMPOL Sp. z o.o.

A

4

357

PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k.

A

4

358

ZAMET

A

4

359

GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.

A

4

360

REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.

A

4

361

Q-TECH GROUP Janusz Branach

B

4

362

NDS Grzegorz Michałek

B

4

363

PKO LEASING S.A.

B

4

364

SELMA Sp. z o.o. Sp.k.

B

4

365

AGRO A.R.W., S.r.o.

B

4

365

FPHU AGRA

B

4

366

ADS TECHNIC S.c.

B

4

367

ARMASZ Arkadiusz Leciejewski

B

4

368

EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz

B

4

369

ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak

B

4

370

NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY

B

4

371

Bez Pługa - Magazyn technologii bezorkowych

B

4

372

NEST BANK PARTNER

B

4

373

TERRA Sp. z o.o.

B

4

373

ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS BV

B

4

373

HOMBBURG HOLLAND

B

4

374

OPALL-AGRI S.r.o.

B

4

375

PNEUSEJ

B

4

376

AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

B

4

377

PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak

B

4

378

TK BATO Sp. z o.o.

B

4

379

METAL-TECHNIK S.c.

B

4

380

ŁADOWARKI KMM - P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz

B

4

381

VERVO Sp. z o.o.

B

4

381

MTM BEARINGS

B

4

382

AGROPOLSKA.PL

B

4

383

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

Nazwa
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

C

4

384

BONDIOLI-PAVESI Sp. z o.o.

C

4

385

EGE SAFT SAN. TIC. LTD. STI

C

4

386

ALBUZ BOTT AGRO

C

4

387

MIARY I WAGI

C

4

388

P.P.H.U. ,,HORUS”

C

4

389

DA LANDTECHNIK

C

4

390

MMAT Wojciech Mikołajczak AGRO TECHNOLOGY

C

4

391

REMSZ Klimczak Sp.j.

C

4

392

PRESKAN

C

4

393

LLC „IT-AGRO”

C

4

394

P.P.U.H. RENAL PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

C

4

395

AQUA-ROL Sp. z o.o.

C

4

396

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,HA-DWA-O” Paweł Filipiak

C

4

397

ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk

C

4

398

SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o.

C

4

399

TECHMOT Sp. z o.o.

C

4

400

ALFA USZCZELNIENIA TECHNICZNE

C

4

401

V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.

C

4

402

ZŁOTECKI Sp. z o.o.

C

4

403

METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

C

4

404

PROOIL S.c.

C

4

405

PIMA-AGRO S.c. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki

C

4

406

AGROLAND Sp. z o.o.

C

4

407

AMA POLAND Sp. z o.o.

C

4

408

POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

C

4

409

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

C

4

410

GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.

C

4

411

BEPCO POLSKA Sp. z o.o. ( dawniej AGRO-JAN S.c.)

C

4

412

AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o.

C

4

413

INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL Heinrich Rodenbostel GmbH

C

4

414

MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.

C

4

415

WA-TECH AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

C

4

416

BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański

C

4

417

FACHOWIEC FIRMA HANDLOWA WIELOBRANŻOWA Zenon Świętek

C

4

418

UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

C

4

419

STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

C

4

420

ALFAPANEL INVEST Sp. z o.o.

C

4

421

KINGSPAN INSULATION Sp. z o.o.

C

4

422

KINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp. z o.o.

D

4

423

KST KONSULTING Sp. z o.o.

D

4

424

AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
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Nazwa
sektora
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Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

D

4

425

TPI Sp. z o.o.

D

4

426

TRIMBLE

D

4

426

VANTAGE POLSKA

D

4

427

AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur

D

4

428

MY DATA PLANT by KLEFFMANN GROUP

D

4

429

EAGRONOM

D

4

430

AGROSPOT Sp. z o.o.

D

4

431

INNOWACJE ROLNE Sp. z o.o.

D

4

432

JASTEF Sp. z o.o.

D

4

433

AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.

D

4

434

STEELPRESS Sp. z o.o.

D

4

435

TEXA POLAND Sp. z o.o.

D

4

436

CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka

D

4

437

DAFAGRO-ANDO TECH Sp. z o.o.

D

4

438

INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.

D

4

438

FEBER Sp. z o.o.

D

4

438

INTER CARS S.A.

D

4

438

ISUZU Q-SERVICE TRUCK Sp. z o.o.

D

4

439

ARGO-HYTOS POLSKA Sp. z o.o.

D

4

440

AGROMEX

D

4

441

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

D

4

442

WYTWÓRNIA USZCZELEK MORPAK Paweł Jaworski

D

4

443

AGRO CHŁOPECKI Sp.j.

D

4

444

BARANI NATALE & FIGLI SRL

D

4

445

IT PARTS Sp. z o.o.

D

4

446

WOBET-HYDRET Sp.j. J.Cichecki

D

4

447

QUAY B.H.U. Sp. z o.o.

D

4

447

GOOD - BELTS Sp. z o.o.

D

4

447

NTN-SNR POLSKA Sp. z o.o.

D

4

448

MIL WAKUEE (TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE Sp. z o.o.)

D

4

449

UNIOR KOVASKA INDUSTRIJA D.d

D

4

449

CBT POLSKA Sp. z o.o.

D

4

450

AGRICARB

E

4

451

GRASDORF KOŁA POLSKA Sp. z o.o.

E

4

452

HANDLOPEX S.A.

E

4

453

KABAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j.
NOKIAN TYRES S.r.o.

E

4

454

E

4

455

STARCO POLSKA

E

4

456

MOTO BUDREX Sp. z o.o.

E

4

457

AGROFARM PHU

E

4

458

PUH Tomasz Borowczyk

Nazwa
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

E

4

459

E

4

460

CAMSO POLSKA S.A.

E

4

461

GĄSKA Sp.j.

AGROTECHNIK P.P.H.U.

E

4

462

ADI Krzysztof Dwórznik

E

4

463

DESO ENGINEERING LTD

E

4

464

EMILIANA SERBATOI

E

4

465

EMMAROL Sp. z o.o.

E

4

466

HYLMET - HYDRAULIKA SIŁOWA, PRODUKCJA POMP HYDRAULICZNYCH I
OLEJOWYCH

E

4

467

HEKTOS Sławomir Pokraka

E

4

468

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

E

4

469

GRUPA HYDROTOR (HYDROTOR TUCHOLA / AGROMET ZEHS LUBAŃ / WPH
WROCŁAW / WIZAMOR WIĘCBORK)

E

4

470

KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.

F

4

471

METRIA Yuriy Ardashev

F

4

472

CONTINENTAL OPONY POLSKA Sp. z o.o.

F

4

473

PPHU TABO KUŹNIA Tomasz Janicki

F

4

474

KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH

F

4

475

VIRAGO PRODUKT S.c.

F

4

476

LUNA POLSKA Sp. z o.o.
PAMUŁA BIS

F

4

476

F

4

477

KRM-TRADE Sp. z o.o.

F

4

478

ZVL SLOVAKIA Sp. z o.o.

F

4

479

KOBEX - HALE STALOWE

F

4

481

STALMACH Marek Machowski

F

4

482

DEVELAGRO PROSTE HALE ŁUKOWE

F

4

483

DITTA SERIA

F

4

484

CREATON POLSKA Sp. z o.o.

F

4

485

GLOB-STAL Emil Głuchowski

F

4

486

KOSTRZEWA P.P.H. Sp.j.

F

4

487

4TECH Sp. z o.o. Sp.k.

F

4

488

HUPRO TRADE SE

F

4

489

DAV Sp. z o.o. Sp.k.

4

490

ZAKŁAD ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ OBRO-METAL EXPORT-IMPORT
Janusz Śpiewak

F

4

491

FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k.

F

4

492

OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. J.
LOMAX PALIWA Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE

F

F

4

493

F

4

494

TT TECHNOLOGY

F

4

495

HAERING POLSKA Sp. z o.o.

F

4

496

ZAKŁAD MECHANIZMÓW NAPĘDOWYCH S.c. Gabriela Szydłowska, Roman
Tański
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Numerical list of exhibitors
Nazwa
sektora

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

F

4

497

BESTA HALE

F

4

498

FOX-POLAND

F

4

499

FLORIAN CENTRUM S.A.

F

4

500

SKAVSKA HALE

F

4

501

FHU ARBENA BIS Arkadiusz Benisz

F

4

502

RICHEL GROUP

F

4

503

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

A

5

504

SZEWERA Sp. z o.o.

A

5

505

QUADY ŚREM Tomasz Kasprzak

A

5

506

UTECH MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE Sp. z o.o.

A

5

507

TARET Sp. z o.o. Sp.k.

A

5

508

SEPPI M.

A

5

509

BREDAL POLSKA - R.B. USŁUGI I HANDEL

A

5

510

P.P.U.H. ,, POMAROL” S.A.

A

5

511

AGRO-MIL Grzegorz Ochocki

A

5

512

UAB ,,CRAFT BEARINGS”

A

5

513

GOSPODARSTWO ROLNE Krzysztof Smela

A

5

514

KLESBERG Sp. z o.o.

A

5

515

DLIGHT LTD

A

5

516

LANGREN S.c. M. Woźniak M. Woźniak

A

5

517

TIMEXPOL Robert Kosiński

A

5

518

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

A

5

519

MESKO-ROL Sp. z o.o.

B

5

520

HORPOL J.I.A.T. HORECZY Sp.j.

B

5

521

KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.

B

5

522

SF-FILTER Sp. z o.o.

B

5

523

CENTER PLAST Sp. z o.o.

B

5

524

WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

B

5

525

MULTITECH Radosław Górski

B

5

526

BULMACH Sp. z o.o.

B

5

527

FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

B

5

528

MAHLE POLSKA Sp. z o.o.

B

5

529

MOTO-REMO Sp.j.

B

5

530

MADEJSKI Sp.j.

B

5

531

ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT Mieczysław Szymkowiak

532

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DEFALIN
GROUP S.A.

B

48

Nr drogi
zwiedzania

5

B

5

533

RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j.

B

5

534

TABO - 2 - Tadeusz Janicki i Spółka - Sp.j.

B

5

535

EXPARTO S.c.

B

5

536

ERG BIERUŃ FOLIE

B

5

537

BEDENDO PREFABBRICATI DI BEDENDO GEOM.LUCA

Nazwa
sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

B

5

538

VIADRUS A.S.

B

5

539

FLYARGO

B

5

540

PRO-CHEM

B

5

541

DETAL-MET Sp. z o.o.

B

5

542

AGROFINANSE Jolanta Flera

B

5

543

ZIEGLER GmbH

B

5

544

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGROMER Jacek Marciszewski

B

5

545

CALC GROUP

B

5

546

AGRO-WIKT Sp. z o.o.

B

5

547

VIVANOL Sp. z o.o.

B

5

548

DD Sp. z o.o.

B

5

549

AGROMET Sp. z o.o.

B

5

550

SCHARMÜLLER GmbH & Co KG

B

5

550

ATZLINGER GmbH

B

5

551

ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA

B

5

552

CAST S.A.

B

5

553

AUTOPART S.A.

B

5

554

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK S.A.

B

5

555

KABER

B

5

556

WALD-GOLD Sp. z o.o.

B

5

557

PW GROUP GmbH

B

5

558

KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.

B

5

559

LIZARDS Sp. z o.o.

B

5

560

CASADA POLSKA Sp. z o.o.

B

5

561

NORD NAPĘDY Sp. z o.o.

B

5

562

PROMA POLSKA Sp. z o.o.

B

5

563

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

564

AGRO UBEZPIECZENIA (POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH)

B

5

F

1

566

BERG+SCHMIDT POLSKA

C

5

567

ALTRO FPH

C

5

568

DIESEL SERVICE F.T.U.H.

C

5

569

DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.

C

5

570

HEALTHY LIFE

C

5

571

MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.

C

5

572

SH HYBSZ Sp. z o.o.

C

5

573

Jacek Mocny

C

5

574

STALMARK-PRODUCENT KOTŁÓW C.O.

C

5

575

EXPORT IMPORT HANDEL USŁUGI Adam Tęsny

C

5

576

AGRONA Anna Pintos

C

5

577

JSC KLEVER

C

5

578

SELMAR POLSKA
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Nr drogi
zwiedzania

Nr
stoiska

NAZWA WYSTAWCY

C

5

578

JANPOL Krzysztof Jankowski

C

5

579

WACHOWSKI PPHU
ZENOX.pl

C

5

580

C

2

hala 1

INFOMAX Działowski, Lewicki, Szczepanik Sp. j. Z.P.Ch.

C

2

hala 2

HUMUS Sp. z o.o.

C

2

hala 3

TARGOWA OFICYNA WYDAWNICZA M. Kunikowska

C

2

hala 4

TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA

C

2

hala 5

PPUH DOLOMIT KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.

C

2

hala 6

ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o.
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365 FarmNet GmbH
Hausvogleiplatz 10
D-10117 Berlin
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 49/ 30259 329640
e-mail: lage@365farmnet.com

4TECH Sp. z o.o. S.K.
ul. Szczecińska 44
75-137 Koszalin
e-mail: hale@fourtech.pl
tel: +48 668 412 122, +48 660 370 481
www.fourtech.pl
Profil FB: https://www.facebook.com/4Tech-Halenamiotowe-i-stalowe-1529129034061357/

Firma 4Tech oferuje swoim klientom najwyższej jakości hale
namiotowe i stalowe. Produkowane konstrukcje mogą być wykorzystywane w rolnictwie oraz przemyśle, jako magazyny, sortownie, przechowalnie owoców i warzyw, budynki inwentarskie,
oraz ujeżdżalnie. Nasze hale produkowane są z zachowaniem
najwyższych standardów wykonania, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Odpowiadamy za fachowy projekt, produkcję oraz
montaż.
4Tech offers its clients highest quality tent buildings and steel
halls. Such structures can be used in agriculture and industry as
storage and sorting facilities, fruit and vegetable storage facilities, farm buildings and horse riding maneges. Our tent buildings
and halls are manufactured in compliance with the highest standards of construction, safety and functionality. We are responsible for professional design, production and assembly.

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

Cimbria A/S, CIMBRIA HEID słynie ze swoich kompetencji w dostarczaniu urządzeń i maszyn do wszystkich typow zboż i nasion. Grupa obejmuje firmy produkujące maszyny i biura sprzedaży w 15 krajach. Oferowane są kompletne serie maszyn do
suszenia rożnego rodzaju ziaren, urządzenia do oczyszczania
i segregacji nasion, maszyny do wytłaczania nasion oleistych itp.
CIMBRIA A/S, CIMBRIA HEID is internationally renowned for its
ability to deliver equipment and processing plants for all types of
grain and seed. The group covers manufacturing companies and
sales offices in 15 countries. Offering a complete series of grain
and seed drying plants, seed cleaning and sorting equipment
and oil seed extraction plants, etc.
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ABBEY MACHINERY LTD
Clonalea, Toomevara
E45 KX78 Nenagh, Co. Tipperary
Irlandia
tel. 353/ 67 26677
e-mail: info@abbeymachinery.com

Abbey Machinery jest rodzinną irlandzką firmą zajmującą się
od 70 lat konstruowaniem i produkcją wysokiej jakości sprzętu
rolniczego dla hodowców.Dewiza „TOTAL COW” odniosi się da
pełnego spektrum maszyn używanych w hodowli.Przyjazne dla
środowiska wozy asenizacyjne z aplikatorami,dokładne wozy
paszowe,rozrzutniki obornika,pompy do gnojowicyi inne są
produkowane z myślą o jak najdłuższej żywotności , łatwości
użytkowania i wydajności.
Abbey Machinery Over 70 year history producing machines to
cater for the ‘Total Cow’. These include environmentally friendly
Slurry Tanks and Applicators; Precision Diet Feeders; Manure
Spreaders; Slurry Pupms and more. New Stater of the art manufacturing facilities. Machines build for longevity, ease of use,
high output and low maintenance.
ACO FUNKI
Kirkevaenget 5
Gjellerup
DK-7400 Herning
DANIA
tel. 45/ 971 196 00
e-mail: info@acofunki.com
www.acofunki.com

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

Jesteśmy w branży od 2008 roku. Firma zajmuje się produkcją zbiornikow Tango Oil z tworzywa sztucznego, służących
do 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 nowoczesny 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 certyfikatami oraz wyróżnienia przyznawane naszym produktom dają gwarancje najwyższej obsługi i jakości ktorą przekazujemy naszym
klientom.

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

ADNAR – Kołodziejczyk Daniel producent wysokiej jakości silosow lejowych i płaskodennych wykonanych z blachy falistej,
suszarń stacjonarnych pracujących na podciśnieniu, podnośnikow kubełkowych, przenośnikow taśmowych oraz przenośnikow
łańcuchowych (redlerow). Oferujemy również czyszczalnie zbożowe, wialnie, konstrukcje wsporcze, rury, kolana, rozdzielacze,
sterowanie obiektow. Firma nasza zapewnia serwis na terenie
całego kraju oraz doradztwo techniczne przy projektowaniu
obiektow magazynowo-suszarniczych.
ADNAR – Kołodziejczyk Daniel, a producer of high-quality funnel
flow and flat bottom silos of corrugated steel, stationary vacuum
dryers, bucket, belt and chain (redler) conveyors. We also offer
grain cleaners, winnowers, supporting structures, pipes, elbows,
separators, and control of facilities. Our company offers maintenance servicing throughout Poland and technical counselling for
designing storage and drying facilities.

tel. 793-206-014
email: biuro@adraf.pl
www.adraf.pl

Od 2010 r. zajmujemy się produkcją wysokiej jakości maszyn
rolniczych tj. mieszalniki do pasz, rozdrabniacze bijakowe ssąco-tłoczące, zgniatacze walcowe, kompletne linie do przygotowywania pasz dla zwierząt, przenośniki ślimakowe skośne
i pionowe, wagi inwentarzowe. Zapraszamy do zakupu naszych
produktów.
Since 2010 We have been manufacturing agricultural machinery such as: Feed mixers; Suction hammer mills; Full lines for
prepare feed for farm animals; Screw conveyors; Vertical screw
conveyors; Electronic scales for pigs and cows; and other equipment needed in the farm Furthermore, we provide the following
services: Machining – turning, milling, chiselling, drilling; Cutting,
bending and rolling metal sheets; Cutting tubes and profiles;
Welding services; Steel structures. We invite You to purchase
products and using our services.

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

AD-ROL – maszyny do międzyrzędzi. Zajmujemy się produkcją
pielników z aplikatorami nawozów, glebogryzarkami i innymi maszynami międzyrzędowymi.
ADR POLSKA S.A.
ul. Bieszczadzka 5
38-540 Zagórz
tel. 13/ 468 93 33
e-mail: atw@atwsystem.pl

ADR POLSKA S.A. jest producentem osi i półosi (z hamulcem lub
bez), jak również najnowocześniejszych w Europie- osi skrętnych.
Nasza oferta jest oczywiście szersza i zadowala absolutnie wszystkie wymogi rynku europejskiego i pozaeuropejskiego. Oprócz osi,
mamy w swojej ofercie całą gamę zawieszeń jednoosiowych,
dwuosiowych, trzyosiowych – resorowych i pneumatycznych.
ADR POLSKA S.A. is a leading manufacturer of the axles and
stub-axles as well as the most innovative self-steering and 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
suspensions – spring and pneumatic.

ADRAF Rafał Patyk
Fabryczna 2D
88-210 Dobre

ADS Technic s.c.
ul. Świerklańska 109
44-264 Jankowice
NIP: 6423032217
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 firmy Kovaco oraz dostarczaniem osprzętu do maszyn budowlanych renomowanych europejskich producentów. Jako wyłączny
dystrybutor marki Kovaco w Polsce zapewniamy profesjonalny
serwis oraz szybki dostęp do części zamiennych. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie i zaplecze techniczne, które pozwala
na dopasowanie się do wymagań klienta.
AEROMEH ,,OOO” UKRAINA
ul. Charkowska 37
UA-92900 Kreminna
UKRAINA
tel. 38/ (050) 348 92 71
e-mail: aeromehua@gmail.com
www.aeromeh.com.ua
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AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo
Polska/Poland
tel. +48 61 662 90 50
e-mail: biuro@agcocorp.com
www.fendt.com/pl/
www.masseyferguson.pl
www.valtra.pl

AGCO Sp. z o.o. zrzesza trzy wiodące marki maszyn rolniczych:
FENDT, MASSEY FERGUSON i VALTRA. Fendt oferuje ciągniki o mocy od 70 do 500 KM, ciągniki gąsienicowe, opryskiwacze,
kombajny, prasy, sieczkarnie oraz maszyny zielonkowe. Massey Ferguson - ciągniki o mocy od 19 do 405 KM, kombajny, prasy, ładowarki oraz maszyny zielonkowe. Valtra - ciągniki o mocy
od 75 do 405 KM oraz agregaty prądotwórcze o mocy od 60 do
250 kVa. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
AGCO Sp. z o.o. unites three leading brands of agricultural
machines: FENDT, MASSEY FERGUSON and VALTRA. Fendt
brand offers tractors with power from 70 to 500 hp, tracked
tractors, sprayers, combines, balers, forage harvesters and hay
tools. Massey Ferguson- tractors with power from 19 to 405 hp,
combines, balers, loaders and hay tools. Valtra - tractors from
75 to 405 hp and generators in the power range 60-250 kVa. We
encourage you to familiarize with the offer.

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

APRA – wydawca ogólnopolskiej prasy rolniczej, czasopism:
„Nowoczesna Uprawa”, „Rolniczy Przegląd Techniczny”, „Przedsiębiorca Rolny”, „Hoduj z głową bydło”, „Hoduj z głową świnie”
oraz miesięcznika „Ciężarówki”. Ma nowoczesne studio graficzne i drukarnię – jej innowacyjne rozwiązania technologiczne były
współfinansowane przez Unię Europejską. Wydawnictwo drukuje własne czasopisma i realizuje zlecenia zewnętrzne na druk
czasopism, książek folderów, ulotek.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel.: 800 38 00 84
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) od
1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. W pierwszym okresie funkcjonowania udzielała
wsparcia głównie ze środków krajowych w postaci dopłat do
oprocentowania kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Po
wejściu Polski do UE wzrosła zarówno skala udzielanej pomocy,
jak i zwiększyła się liczba dostępnych instrumentów wsparcia.
Kluczowym zadaniem ARiMR jest wypłata środków z tytułu płatności bezpośrednich oraz programów unijnych przeznaczonych
na rozwój polskiej wsi.
The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture
(ARMA) has been supporting actions aimed at development of
agriculture and rural areas since 1994. When it first began its
operation, its aid mainly came from national funds, in the form
of contributions to interest rates of investment and capital loans.
After Poland’s accession to the EU, the scale of the aid increased, as well as the number of available instruments of support.
Then, the ARMA’s key task focused on payment of measures
under direct payments and EU programmes for development of
Polish rural areas.

AGOS GROUP
Rzemieślnicza 10
66-300 Międzyrzecz
NIP 596-163-11-58
tel./fax 957411627
e-mail: biuro@silosypaszowe.pl
www.silosypaszowe.pl
www.silosyzbozowe.pl
www.turbozmijki.pl

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

AGRAMI Sp. z o.o.
ul. Stawo
89-110 Sadk
tel. 52/ 386 00 00
e-mail: biuro@agrami.pl
www.agrami.pl

Agrami to producent jedno- i wieloskładnikowych nawozów dolistnych. Oferta Agrami to kondycjonery wody, nawozy mikroelementowe o bardzo wysokiej koncentracji pierwiastków oraz innowacyjne nawozy z nanocząsteczkami srebra i miedzi. Agrami

A
kształtuje nowoczesne polskie rolnictwo, dostarcza nowatorskie
i praktyczne rozwiązania dla produkcji roślinnej.
Agrami is manufacturer of single- and multicomponent foliar
fertilizers. In Agrami offer you will find water conditioners, microelement fertilizers of a very high concentration of elements and
fertilizers with nanosilver and nanocopper. Agrami shapes the
modern Polish agriculture by delivering innovative and practical
solutions for plant production.

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

Maszyny nowe. Nasz asortyment obejmuje wszystko, co
AGCO ma do zaoferowania jeżeli chodzi o marki Fendt i Valtra.
Marka Fendt obejmuje pełną paletę produktów: ciągniki, kombajny, sieczkarnie, prasy kostkujące i zwijające, technologie
zbioru pasz i ochronę upraw. Marka Valtra obejmuje przede
wszystkim sektor ciągników. Ponadto oferujemy Państwu markę Väderstad w naszym asortymencie! Maszyny używane.
Oprócz nowych maszyn oferujemy także duży wybór maszyn
używanych w dobrym stanie. Serwis i części. Za pośrednictwem naszego otwartego warsztatu, oferujemy Państwu także kompleksową obsługę maszyn rolniczych. Nasza oferta
obejmuje szeroką skalę usług takich jak: obsługa zbiorów na
miejscu, odbiór i zrzut, a także usługi w zakresie gruntów i lasów. Jako eksperci w dziedzinie inżynierii rolniczej zapewniamy ciągłe serwisowanie sprzętu rolniczego. Naszym klientom
zapewniamy pełny serwis. Dowiedz się o naszych ofertach
używanych maszyn na: https://www.atc-trader.com/pl/ oraz
https://www.ab-auction.com/pl
New machines. Our range includes everything that AGCO
has to offer in connection with Fendt and Valtra brands. The
Fendt brand covers a full range of products: tractors, combine
harvesters, forage harvesters, square balers and round balers,
forage harvesting technologies and crop treatment. The Valtra brand mainly covers the tractor sector. Furthermore, we
can offer you the Väderstad brand in our assortment! Used
machines. Besides new machines, we can also offer a large
selection of used machines in good working condition. Service
and parts. With the use of our open workshop, we can also
offer you comprehensive servicing of agricultural machinery.
Our offer includes a wide range of services such as on-site
harvest services, pickup and drop-off, as well as land and forest services. Acting as experts in the agricultural engineering,
we provide continuous servicing of agricultural equipment. We
ensure full servicing to our clients. Find out about our offers for
used machines on: https://www.atc-trader.com/pl/ and https://
www.ab-auction.com/pl

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

Głownym kierunkiem działalności firmy jest produkcja urządzeń
magazynow zbożowych. W oparciu o własne produkty AGREMO projektuje i kompletuje magazyny zbożowe, realizując „pod
klucz” zarowno małe obiekty farmerskie dla rolnikow indywidualnych i firm, jak i duże bazy magazynowe. W ofercie AGREMO
SP Z O.O. znajdują się: silosy z lejem zsypowym V=30 – 800 m3;
silosy płaskodenne V=60 – 6000 m3, suszarne zbożowe o wydajnościach od 3 t/h do 30 t/h; podnośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe, ślimakowe i taśmowe; mieszalnie pasz o wydajnościach: 1 t/h – 20 t/h.
AGRICARB
8 Rue Jean Mace
FR-69330 Meyzieu
FRANCJA
tel. 33(0)/ 4780 42847
e-mail: contact@agricarb.com

Od 1987 roku, Agricarb projektuje i produkuje części zużywające się z węglikow wolframu dla rolnictwa przeznaczone do
uprawy gleby. W oparciu o skutecznie działający dział Badawczo-Rozwojowy, elastyczną linię produkcyjną i gwarantowane
zasoby magazynowe, firma sprzedaje swoje produkty w całej
Europie.

AGRICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Staromiejska 7a
84-300 Lębork
tel. 48 598 624 514
e-mail: biuro@agricopolska.pl

Agrico Polska jest jedynym przedstawicielem Agrico Holland
w Polsce. Importujemy z Holandii zdrowe sadzeniaki ziemniaka w stopniu kwalifikacji BI oraz BII, ktore następnie rozmnażamy w rejonie połnocnej Polski do stopni kwalifikacji CA
oraz CB. Nasze plantacje zlokalizowane są w pierwszej strefie
zdrowotności ziemniaka, w pasie Morza Bałtyckiego co umożliwia prowadzenie nasiennictwa ziemniaka w sposób efektywny.
Eksportujemy sadzeniaki ziemniaka do hodowców na całym
świecie. Mogą oni wybierać z ponad 80 rożnych odmian, ktore
są uprawiane przez ponad 60 wyspecjalizowanych hodowcow
Agrico. Jakikolwiek rodzaj ziemniaka potrzebuje klient, mamy
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odpowiednią odmianę. Oferujemy naszym odbiorcom stałą
jakość, szeroki wybor odmian bardzo wczesnych lub średnio-wczesnych z oferty Agrico Polska lub import każdej odmiany
prosto z Holandii.
In 1973, a group of potato growers joined forces to create one,
new cooperative. This signaled the birth of Agrico. Now, years
later, this cooperation has evolved into an organization that
markets potatoes all over the globe, breeds new varieties and
invents innovative solutions. This demands a lot of effort, but we
know what motivates us: providing the best potato for millions
of consumers all over the world. Agrico Poland is the exclusive
representative of Agrico in Poland. We import from Holland high
grade seed potatoes and make reproduction in the North of Poland, the healthiest area of potato production in Poland, near
the Baltic Sea.
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 19/13
64-100 Leszno
tel. 730 006 183
e-mail: piotr.olejniczak@agricon-polska.com
www.agricon-polska.com

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

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

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

56

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

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

AGRISEM International jest francuskim leaderem w konstrukcji,
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 nawozow do
siewu mechanicznego, pneumatycznego lub przez przykrycie.
AGRISEM International is a French company, leader in the design, 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 breakers with discs or tines, SEM – solutions of sowing and fertilization, mechanical, pneumatical or by covering over.

AGRO A.R.W., s.r.o.
Stará Červená Voda 246
790 53 Stará Červená Voda
tel.: +420 584 459 041
fax: +420 584 443 016
e-mail: info@agroarw.cz
web: www.haybuster.pl
facebook: agroarw

HayBuster jest znany z produkcji najwyższej jakości, najtrwalszych i najskuteczniejszych maszyn do siana i słomy na świecie,
aby pomóc w lepszym wymieszaniu paszy dla zwierząt gospodarskich i ściółki. Ta precyzyjnie wycięta słoma jest również wykorzystywana w produkcji biomasy i peletu. HayBuster posiada
centra sprzedaży i serwisu w ponad 20 krajach na całym świecie, a obecnie również w Polsce.
HayBuster is known for producing the highest quality, longest lasting and top performing Hay/Straw Bale Choppers in the world,
to aid in a better mix in livestock feed and bedding. This precise
cut straw is also used in Biomass Energy production and Pellets.
HayBuster has sales and service centers in over 20 countries
around the world and is now in Poland.

A
AGRO CENTRUM SPÓŁKA JAWNA
ul. Wolsztyńska 29
Krężoły
66-100 Sulechów
tel. 683529347
e-mail: biuro@agro-centrum.pl

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

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

Agro Chłopecki Sp. J. – Importer i dystrybutor wysokiej jakości
Części do zachodnich ciągników . W swojej ofercie posiadamy
Części silnikowe, tarcze i dociski sprzęgła, Części do przednich
mostów, układów napędowych, hydraulicznych, chłodzenia, paliwowych i hamulcowych, pompy hydrauliczne i filtry do: Massey-Ferguson, Fendt, Renault, Claas, John Deere, Case IH, Fiat,
Ford, New Holland, Landini, Same, Deutz Fahr, MWM, Perkins.

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

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

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

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

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

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.
ul. Bajkowa 4
62-002 Suchy Las
tel. +48 61 881 88 99
www.agroprofil.pl
redakcja@agroprofil.pl

Agro Wydawnictwo jest wydawcą miesięcznika Agro Profil, który
charakteryzuje się specjalistyczną wiedzą rolniczą, w obszarach
uprawy oraz techniki rolniczej. Nasi specjaliści, przywiązują
ogromną wagę do przekazywania rzetelnych informacji oraz tematów związanych z aktualnymi problemami. Podchodzimy do
rolnictwa z pasją. W ofercie oprócz magazynu Agro Profil, mamy
również Program Ochrony Roślin Rolniczych, Zeszyt Zabiegów
Ochrony Roślin, publikacje specjalne na temat zbóż, rzepaku,
kukurydzy i ziemniaka. Zapraszamy do wizyty na naszym stoisku i zapoznania się z całą ofertą oraz odwiedzenia nas na
stronie www i FB.
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e-mail: biuro@agroecopower.pl
www.agroecopower.pl

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

Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną: części zamiennych takich firm jak: Accord, Amazone, Claas, John Deere,
Farmet (GX i K-600), Fortschritt, G.Besson, Kuhn,Kverneland,
Lemken, Maschio, MF, Niemeyer, Overum, Rabewerk, Renault,
Ross (PHX, PB),Unia, Vogel&Noot, noże do paszowozow: Alfa
Laval, Marmix, Sano, Sgariboldi, Seko, filtry firmy Fleetguard.
The Company activities include wholesale and retail of: spare
parts produced by the companies such as: Accord, Amazone,
Claas, John Deere, Farmet (GX i K-600), Fortschritt, G.Besson,
Kuhn, Kverneland, Lemken, Maschio, MF, Niemeyer, Overum,
Rabewerk, Ross(PHX, PB), Unia, Vogel&Noot, knives for fodder cars: Alfa Laval, Marmix, Sano, Sgariboldi, Seko, filters produced by Fleetguard.

AGROBIOS
ul. Sielska 17A
60-129 Poznań
tel. 512 850 009
e-mail: piotr@agrobios.pl
www.agrobios.pl

Producent preparatów mikrobiologicznych – bakteryjnych, których zadaniem jest rozkład słomy i resztek pożniwnych oraz
odbudowa próchnicy.
Producer of microbiological bacterial substances, whose main
tasks are putrefaction of straw and crop residue and regeneration of humus.

Agroecopower oferuje profesjonalną modyfikacje oprogramowania jednostki sterującej, traktorów i maszyn rolniczych. Dokonujemy 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 affecting engine life. We also develop software and hardware control unit ECU.
Agro-Factory
Lubień 35c
99-100 Łęczyca
tel. 024/ 721 26 95
e-mail: biuro@agro-factory.pl
www.agro-factory.pl
AGROFARM PHU
ul. Różana 10
Byków
55-095 Mirków
tel. 713 152 043
e-mail: info@agrofarm.com

Nasza oferta obejmuje używane części do ciągnikow rolniczych,
jak rownież części nowe oryginalne oraz zamienniki. Posiadamy
bardzo dobrze zaopatrzony magazyn co pozwala nam na szybką realizację zamowień. Dokładamy wszelkich starań by mieć
pewność, że nasz asortyment jest sprawny i gotowy do użycia.
Wszystkie nasze części są dokładnie sprawdzane przed wysyłką oraz objęte w przypadku części używanych rękojmią.
In our offer you can find second hand parts for tractors, new
ones oryginal and replacements. Because we have a well
stocked warehouse we can deliver all parts very quickly. Of
course they are carefully checked before dispatch. We do our
best to make sure our assortment is reliable. We offer a quarantee on second-hand parts.

AGROCOMPLEX Wiesław Przybyłowski
ul. Szkolna 7, Żółwin
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22/ 731 16 60
e-mail: biuro@agrocomplex.pl
Agrofinanse Jolanta Flera
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 269 A
18-400 Łomża
tel. 86-216-39-86
e-mail: biuro@agrofinanse.pl
www.agrofinanse.pl
AGROECOPOWER Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Lwowska 31/101
56-400 Oleśnica
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Zajmujemy się: Kredytami na zakup zwierząt hodowlanych, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, nawozów, pasz i innych
art. rolniczych. Kredytami gotówkowymi. Kredytami konsolidacyjnymi. Leasingami maszyn i urządzeń.

A

AGRO-INSTAL Adam Kulik
Stary Bazanów 139
08-500 Ryki woj. lubelskie
tel./fax. (81) 865 45 12, 694 803 638
e-mail agroinstal@o2.pl
www.agroinstal.pl

AGRO-INSTAL oferuje silosy zbożowe marki BIN oraz najtrwalsze przenośniki ślimakowe serii SLM oraz SL do załadunku i wyładunku zboża z silosów oraz magazynów płaskich. 20 letnie
doświadczenie w transporcie i magazynowaniu zbóż zaowocowało stworzeniem bardzo trwałego urządzenia, pracującego
przy niewielkim zapotrzebowaniu mocy uzyskując bardzo duże
wydajności nawet do 40 t/h przy średnicy 200 mm.
AGRO-INSTAL offers BIN grain silos and the most durable screw
conveyors of SLM and SL series, for loading and unloading grain
from silos and flat warehouses. Our 20 years’ experience in the
transport and storage of grain allowed us to create a very reliable
device which requires minimum power and produces very high
yields even up to 40 t/h, with a diameter of 200 mm.

AGROKALINA
Nezalezhnosti 46				
UKRAINA
tel. 38/ 067 433 48 87
e-mail: agrokalina@gmail.com

Agrokalina. Fabryka – producent maszyn do uprawy gleby i nasion. Naszym celem jest produkcja, projektowanie i sprzedaż
wysokiej jakości produktów, który opiera się na najwyższych wymaganiach rolników i agronomów firm. Kruszywa z ich konstruktywnymi rozwiązaniami są przeznaczone do nowoczesnej agronomicznej metody zapracy, która pomaga podmiotom rolniczym
przy minimalnych kosztach, w celu osiągnięcia najwyższych
plonów. Rozwój i konsultacje – wszystkie pomysły wyrażone
w projektach Agrokaliny, które są wynikiem konsultacji z agronomami i kierownikami gospodarstw rolnych, którzy są w stanie zrealizować swoje pomysły za pośrednictwem naszej firmy,
a więc współpracują przy opracowywaniu jednostki. Produkcja –
agregaty Agrokalina wykonane są z wysokiej jakości materiałów
na nowoczesnym sprzęcie. Pozwala to uzyskać wysoką jakość
produktów w przystępnej cenie.
Agrokalina. Plant manufacturer of soil and seed machinery. Our
goal is to produce, design, and sell high quality products, which
based on the most demanding requirements of farmers and agronomists of companies. Aggregates with their constructive solutions are intended for a modern agronomic management method,
which helps agricultural subjects with minimal cost of money, to

achieve high yields. Development and consultation – all the ideas
expressed in the designs of the Agrokalina units, that come from
consulting with agronomists and farm managers who are able to
implement their ideas through our firm, and so cooperate in developing the unit. Production – aggregates Agrokalina are made of
high quality materials on modern equipment. This allows you to
get high-quality products at an affordable price.

AGRO-LAND Marek Różniak
ul. Stawowa 1
Śmielin
89-110 Sadki
tel. 52/ 386 00 00
e-mail: mzuri@agro-land.eu.com
www.agro-land.net

Agro-Land Marek Różniak to oparta na solidnych wartościach
firma, która powstała w marcu 2011 roku. Firma Agro-Land jest
wyłącznym dystrybutorem siewników Mzuri Pro-Til na terenie
całej Polski oraz jedynym dealerem maszyn MZURI na Europy Środkowo-Wschodniej. Oferta Agro-Land to szeroka gama
nowoczesnych maszyn rolniczych sprawdzonych marek: Claas, Machio Gaspardo, Pichon, HOUSEHAM, MZURI. Ponadto
świadczy usługi w zakresie serwisu oraz części zamiennych.
Agro-Land Marek Różniak based in Poland is a company which
was established in March 2011. Agro-Land is the sole and exclusive distributor of brand MZURI in Central and Eastern Europe.
MZURI Pro-Til is an producer of innovative agricultural machinery for stip tillage. Agro-Land focuses on selling a complete and
innovative range of machines and equipment. Agro-Land is an
authorized direct distributor of brands such as: CLAAS, Pichon,
Maschio Gaspardo, HOUSEHAM and MZURI.
AGROLAND
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Matuszewska
tel. 22/ 188 50 77
e-mail: andrzej.lapinski@agroland-parts.pl
www.agroland-parts.pl

AGROMARKET JARYSZKI
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Jaryszki 4
62-023 Gądki
tel. 61/ 663-96-01
e-mail: jaryszki@agromarket.pl
www.agromarket.pl

AGROMARKET JARYSZKI jest firmą prowadzącą sprzedaż ciągników, kombajnów i ładowarek DEUTZ-FAHR oraz maszyn rolniczych czołowych producentów polskich i zagranicznych. Ponadto
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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 agriculture machines of top Polish and foreign manufacturers. Furthermore we offer spare parts and tyres for most of agriculture
equipment. We guarantee warranty and after warranty service.

AGRO-MASZ Paweł Nowak
Strzelce Małe 78
97-515 Masłowice
tel. + 48 787 49 24,
fax. +48 787 12 02
Sprzedaż maszyn
tel. + 48 601 365 272; inga@agro-masz.eu
tel. + 48 605 724 854; export@agro-masz.eu
tel. + 48 661 027 679; rafal.kornatka@agro-masz.eu
tel: + 48 603 676 644; mariusz.gleda@agro-masz.eu
http://www.agro-masz.eu

Przedsiębiorstwo AGRO-MASZ z siedzibą w Strzelcach Małych od
momentu założenia w 2004 roku rozwija się w niezmiennie szybkim tempie, każdego roku zwiększając zatrudnienie oraz produkcję. Jest to niewątpliwie efektem ciągłego podnoszenia jakości naszych wyrobów pobudzanego inwestycjami w rozwój bazy produkcyjnej oraz rosnącymi kwalifikacjami naszej kadry pracowników.
W oparciu o założenia przyjęte w Systemie Zarządzania Jakością
zgodnym z normą PN-EN ISO 9001 przedsiębiorstwo AGRO-MASZ Paweł Nowak, jako producent maszyn rolniczych o wysokiej jakości, dąży do stałego podnoszenia jakości wyrobów oraz
obsługi Klientów co stanowi fundamentalną zasadę na której opiera się jej dzisiejsze funkcjonowanie oraz przyszłościowy rozwój.
AGRO-MASZ Paweł Nowak is a company with nearly 10 years
of experience in the production of agricultural machinery. The determinant of the dynamic development of the company is annual
extension offers an additional device types and care of the highest
quality products through a constantly developing production facilities based on investments in new technologies resulting in a
continuous increase in sales, also on the international markets.
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czepianych o poj. 1500-4000 litrów z belką polową od 15 do 24
metrów; ciężkich bron składanych hydraulicznie o szerokości roboczej 5.6, 6.7 i 8.4 metrów; głęboszy od 2 do 7 zębów z wałem
lub bez wału; sadzarek talerzowych do rozsady, kubeczkowych
sadzarek do rozsady z muliplatów.
Producer of agricultural machinery: suspended field sprayers with
the cap. from 400 to 1500 liters; hitched field sprayers cap. from
1500 to 3000 liters with a boom from 15 to 24 meters; heavy hydraulically folded harrows with a working width 5.6, 6.7 and 8.4 meters; subsoilers from 2 to 7 tines with or without roller; disks planters for seedlings, cups transplanters for seedlings from cell trays.

Agromehanika d.d.
Hrastje 52a
4000 Kranj
Słowenia
Tel.: +48 503 508 083
www: www.agromehanika.pl
e-mail: info@agromehanika.pl

Firma Agromehanika ze Słowenii jest producentem szerokiej
gamy maszyn dla rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa oraz przedsiębiorstw komunalnych. Produktem flagowym oferowanym
przez Agromehanikę są wysokiej jakości opryskiwacze polowe
i sadownicze o pojemności od 200 do 3000 litrów a także mikrociągniki przystosowane do pracy w polu, sadzie i lesie. Ofertę
firmy uzupełniają produkowane przez Agromehanikę podzespoły do różnego typu opryskiwaczy.

AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH
TOMASZ ST. MATELSKI
Goryszewo 24
88-300 Mogilno
tel. + 48 52 315 83 87
tel./fax + 48 52 315 83 22
e-mail: biuro@agromet-mogilno.pl
www.agromet-mogilno.pl

AGROMAX s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
Smugi 30
21-002 Jastków
tel./fax +48 81 501 23 11
tel. kom. +48 509 908 523
e-mail: tomekosek@wp.pl
www.agromax.lublin.pl

Firma Agromet jest producentem wszelkiego rodzaju urządzeń
dla rolnictwa i nie tylko. Od początku istnienia kładziemy bardzo duży nacisk na jakość oraz trwałość naszych wyrobów.
Wieloletnia współpraca z klientami oraz partnerami handlowymi w Polsce i za granicą pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia, zrozumienie potrzeb klientów oraz na wykorzystywanie
tych doświadczeń przy projektowaniu nowych produktów. Produkujemy: osprzęt do ciągników i ładowaczy czołowych i ładowarek, wyposażenie budynków i inwentarskich, wyposażenie
pastwisk.

Produkcja maszyn rolniczych: opryskiwaczy polowych zawieszanych o poj. 400-1500 litrów; opryskiwaczy polowych przy-

The company Agromet is a manufacturer of various equipment
for agriculture and other areas. From the very beginning we have

A
put very strong emphasis on quality and durability of our products.
Long-term relationships with our customers and trade partners in
Poland and abroad allowed us to gain experience and understand
needs of our customers, and to use that experience when designing
new products. We manufacture: accessories for tractors and front
loaders, equipment for livestock bouildings, pasture equipment.

AGROMET Sp. z o.o.
Al. Wolności 5/7
63-500 Ostrzeszów
tel. 62/ 732 24 40
e-mail: agromet@agromet.pl
www.agromet.pl

AGROMEX
ul. Kolejowa 19
89-500 Tuchola
tel. 52/ 334 34 06
e-mail: biuro@agromex.com.pl
agromex.com.pl

SKLEP INTERNETOWY. Szyby do: ciągnikow, maszyn rolniczych i budowlanych. Akcesoria do kabin. Sprzedaż w hurcie
i detalu. Zapraszamy sklepy detaliczne, handlowcow sprzętem
rolniczym, importerow oraz klientow indywidualnych do sprawdzenia internetowego katalogu szyb i składania zamowień.
Szybka dostawa kurierem na terenie całego kraju. SUPER
CENY! DOSTAWA 24 h!

AGRO-MIL
86-318 Rogóźno, Rogóźno 130
tel. 505420807, (56)4688463, 726422197
www.agromil.pl

Firma Agro-Mil jest ugruntowanym przedsiębiorstwem na rynku
technicznego zaopatrzenia rolnictwa. Funkcjonujemy na rynku
od 2008 roku i współpracujemy z najlepszymi producentami
sprzętu rolniczego. Posiadamy w sprzedaży m.in. kabiny ciagnikowe, maski do ciagnika, rębaki, agregaty, brony, opryskiwacze,
sadzarki, siewniki i wiele innych maszyn. Oferujemy transport na
terenie całego kraju.

Agromilka Sp. z o.o
ul. Nowosolska 71
67-100 Przyborów
www.agromilka.pl

Dystrybutor marek: Kobzarenko – przyczepy, rozrzutniki,
belowozy, rozsiewacze do wapna i nawozu. Kirovets POLSKA – ciągniki przegubowe 200-420 km. LKMZ – agregaty, głębosze, kultywatory, brony mulczowe. Promagro – agregaty
uprawowe, agregaty talerzowe.

Agromix
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp z o.o.
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 30-letnim doświadczeniem,
zajmująca się sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych renomowanych firm: KRONE: kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, prasy rolujące stało i zmiennokomorowe, prasy kostkujące, wozy
zbierające, sieczkarnie polowe. AMAZONE: agregaty uprawowe
aktywne, agregaty uprawowo-siewne, kultywatory, brony talerzowe, siewniki zbożowe, siewniki do kukurydzy, rozsiewacze
nawozu, opryskiwacze. MANITOU: teleskopowe ładowarki rolnicze, wózki widłowe. TRIOLIET: wozy paszowe, wycinaki do
kiszonek. TECNOMA: opryskiwacze samojezdne. Profesjonalne
usługi agrotechniczne. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Oryginalne części zamienne. Finansowania fabryczne i Agromix
Kredyt oraz fachowe doradztwo rolnicze.

AGRO-MIX Zofia Sobańska
Wola Przedborska 19
97-570 Przedbórz
tel. 608-875-877 lub + 48 781-52-53

Firma AGRO-MIX działa na rynku na potrzeby rolnictwa od
20 lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji przeznaczonej na usługi rolnictwa staliśmy się firmą kompetentną i godną zaufania. Za główne atuty naszej firmy uważamy trwałość,
funkcjonalność i estetykę naszych wyrobów. Posiadamy szeroki
zakres asortymentu tj.: agregaty talerzowe, uprawowosiewne,
ścierniskowe, głębosze, pługi i inne maszyny dla rolnictwa.
AGRO-MIX has been active in the agricultural market for
20 years. Thanks to many years our experience in agricultural
production has become a competent and trustworthy company.
The main advantages of our company are durability, functionality
and aesthetics our products. We have a wide range of assortment: disc aggregates, stubble, depths, plows and other agricultural machines.
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Sprzedaż maszyn do burakow, kukurydzy i ziemniakow firm Agronomic, Irrimec. Pielniki, kombajny, sadzarki, obsypniki, pryzmowniki, kosze, rozdrabniacze, deszczownie szpulowe. Opryskiwacze
polowe Caruelle i Matrot. Produkcja wina z własnych winogron.
AGROMOTOR Tadeusz Michalak
Wiktorów 25
95-100 Zgierz
tel. 24/ 722 00 90
e-mail: agromotor@agromotor.pl
www.agromotor.pl

Firma AGROMOTOR Tadeusz Michalak jest producentem mieszadeł do gnojowicy: podrusztowych, slalomowych do obiegu
gnojowicy pod rusztem oborowym, zatapialnych do zbiornikow
gnojowicowych otwartych z napędem elektrycznym. Jest producentem pomp do deszczowania z napędem WOM, elektrycznym
i agregatow pompowych spalinowych. Wszystkie inwestycje realizujemy z montażem u klienta „pod klucz”.
Agromotor Tadeusz Michalak is a producer of electric slurry mixers that including: ver tical paddle mixer, above ground storage
tanker mixer, submerged propeller mixer, we are also producing
pumps for agriculture: centrifugal single stage and multi stage
pumps trailer mounted, electric pumps (single stage and multi
stage) based on Caprari, Cadoppi transmission, engine-driven
pumps based on Caprari, Cadoppi transmission. Our management team suppor ts our clients with best slurry and pumping
knowledge on the market.

Agrona Anna Pintos
97-570 Przedbórz
ul. Słoneczna 17
Tel. +48 602 771 695 / +48 604 483 950
email: kontakt@agrona.com.pl
www.agrona.com.pl
https://www.facebook.com/Agrona395505540920609/?ref=br_rs

Firma Agrona zajmuje się produkcją maszyn rolniczych tj. bron
talerzowych, agregatów siewno-uprawowych, agregatów podorywkowych, głęboszy, a także całej gamy osprzętu do ładowaczy czołowych i ładowarek teleskopowych.
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Sales and service for Agronomic, Irrimec and Caruelle, Matrot.
Potato planters, ridgers, harvesters, storage, equipments, inter-row cultivators for vegetable, sugar beets and rape; irrigation
equipments; sprayers. Production of wine from their own grapes.

Agroplast Marcin Łopąg
ul.Lubelska 24
22-107 Sawin
tel. 825673951
email: firma@agroplast.pl
www.argroplast.pl

Ponad 30-letnie doświadczenie w branży pozwoliło nam osiągnąć pozycję niekwestionowanego lidera wśród producentów
części do opryskiwaczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Agroplast to jedyna polska firma, która dołączyła do prestiżowego
grona producentów rozpylaczy ceramicznych, potwierdzonych
międzynarodowymi certyfikatami jakości ENTAM. Dziś firma
znana jest z innowacyjności i niezawodności, eksportując swoje
towary do ponad 20 krajów świata. Jako lider rynku, Agroplast
realizuje misję nieustannego podnoszenia konkurencyjności
polskiego rolnictwa poprzez zapewnienie szerokiej dostępności
światowej klasy rozwiązań w dziedzinie ochrony roślin.
Over 30 years experience in the field of agricultural sprayer parts
combined with a strong technological background allowed Agroplast to secure a position of market leader among producers of
sprayer parts and components in Poland and Eastern Europe.
Agroplast became famous for its innovative solutions and high
reliability of products, becoming one of a very few producers offering ceramic nozzles with ENTAM certificates. As a leading
producer we define our mission as constant strive for improvement of agricultural production by providing the best solutions at
reasonable cost.

Agrona is a Polish producer of agricultural machinery. Our offer
includes disc harrows, cultivators, stubble cultivators, subsoilers
and a whole range of front loader accessories.

Agropolska.pl
e-mail: agropolska@agropolska.pl
www.agropolska.pl

AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
Borów Wielki 57 e
67-124 Nowe Miasteczko
tel. 68/ 388 89 40
e-mail: biuro@agronomik.pl
www.agronomik.pl

Agropolska.pl – pierwszy multiportal rolny, oferujący skumulowanie fachowych treści specjalistycznych w jednym miejscu,
z wykorzystaniem ogromnego potencjału zespołów redakcyjnych tytułów wydawanych przez APRA. To najnowocześniejszy, responsywny portal branżowy, wyposażony w dużą liczbę
funkcjonalności niedostępną w portalach konkurencyjnych,
proponujący przejrzysty i czytelny layout, współpracę z mobilną aplikacją, wielorakie i nowoczesne narzędzia użytkownika
i kontrahenta.

A
biuro@agrokola.pl
www.agrokola.pl

AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o.
86-200 Chełmno
tel. 56/ 676 04 80
e-mail: maszyny@agro-siec.pl
www.agro-siec.pl

Firma produkuje pełen asortyment maszyn do uprawy ziemniaków oraz innych roślin bulwiastych. Od przygotowania produktu
nasiennego, zbierania i przechowywania. W swojej ofercie posiadamy: kombajny samobieżne I przyczepiane, maszyny do
przygotowania gleby, sadzarki, maszyny do pielęgnacji redlin,
kosze przyjęciowe-przenośniki taśmowe, pryzmowniki.

AGRO-SOKOŁÓW F1 Sp. z o.o.
ul. Wolności 35
11-710 Piecki
tel. 89/ 742 17 88
e-mail: agrosokolowf1@sokolow.pl

Agro-Sokołow F1 Sp. z o.o. jest firmą rolną należących do grupy
Sokołow S.A. i zajmuje się hodowlą trzody chlewnej oraz produkcją roślinną. Społka jest licencjonowanym producentem i dostawcą genetyki DanAvl, wyspecjalizowanym w produkcji loszek
hybrydowych F1 (YL) oraz knurow hodowlanych Duroc (DD).
Stado zarejestrowane jest w duńskim systemie DanAvl, zgodnie
z ktorego zasadami prowadzona jest hodowla.
Agro-Sokolow F1 Sp. z o. o. is a company belonging to the group
of Sokolow SA. The company is engaged in breeding pigs and
crop production. Agro-Skolow F1 is a licensed producer and
supplier of DanAvl genetics. We specialize in the production of
hybrid F1 gilts (YL) and breeding Duroc (DD) boars. Our pig herd
is registered in the Danish system DanAvI, and breeding is run
according to its rules.
AGROSPOT Sp. z o.o.
ul. Milczańska 18c/15
61-131 Poznań
tel. 616 311 111
e-mail: info@agrospot.pl
www.agrospot.pl

AGROTECHNIK P.P.H.U.
Podłęż 66
08-480 Maciejowice
tel.: +48 25 683 26 62/63
kom./ mobile: 501 148 610
fax: +48 25 623 33 76/78

Agrotechnik – koła rolnicze standardowe i specjalne. Dostarczamy koła bliźniacze ,oraz międzyrzędowe w dowolnym rozstawie
międzyrzędzi – zarówno pojedyncze jak i podwójne do wszystkich typów ,marek i modeli traktorów , kombajnów , maszyn rolniczych i przemysłowych , oraz pojazdów specjalnych. Wykonujemy również koła i felgi specjalne na indywidualne zamówienia.
Posiadamy pełen asortyment opon standardowych i specjalnych
dostępnych „od ręki”.
Agrotechnik – standard and special farm wheels. We supply twin
and inter-row wheels at any inter-row spacing – both single and
double for all types and models of tractors, combines, agricultural and industrial machines, and special vehicles. We also make
special wheels and rims for individual orders. We have a full range of standard and special tires available „right away”.

AGROTECHNOLOGY PIOTR MAZUR
ul. Jagiellonów 4, Kamień Pomorski
73-150 Łobez
tel. 91 464 56 61
e-mail: kontakt@agrotechnology.pl

Jesteśmy prekursorami Rolnictwa Precyzyjnego, działamy w tej
branży od ponad 12 lat. Oferujemy najnowsze technologie
związane z badaniami glebowymi (skanowanie gleby skanerem elektromagnetycznym Geonics EM-38, pobieranie i analiza
gleby, doradztwo nawozowe, plany i aplikacje inteligentnego
nawożenia), technologią GPS (Autopiloty, odbiorniki GPS, komputery polowe), oprogramowaniem, doradztwem, zarządzaniem
danymi. Reprezentujemy m.in. takie czołowe firmy jak Trimble,
TeeJet, Wintex, FarmWorks. Posiadamy specjalizowany pojazd
bezzałogowy UAV-AgroDRON® do pozyskiwania informacji
o stanie upraw z powietrza. Współpracujemy z agencjami polskimi i europejskimi (projekt Galileo, działania w ramach komisji
Wspólnej Polityki Rolnej UE). Dostarczamy naszym klientom
produkty i usługi, dzięki którym wzrasta ich zysk z produkcji roślinnej, usprawniane jest zarządzanie w gospodarstwie rolnym.
Dzięki kontaktom z producentami maszyn rolniczych, jesteśmy
w stanie wdrożyć Rolnictwo Precyzyjne w każdym gospodarstwie, niezalenie od rodzaju parku maszynowego.

Agrotex Przemysław Adamowicz
Kostry 138B, 21-110 Milanów
tel: 83/356-74-99
e-mail:handel@agrotex.org.pl
www.agrotex.org.pl

Głównym profilem działalności firmy „AGROTEX” jest handel
częściami zamiennymi do ciągników produkcji rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, polskiej i czeskiej wszystkich typów tj; MTZ-
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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, ZETOR.

AGROTIM Tomasz Iwaszkiewicz
ul. Lipowa 3
58-210 Łagiewniki
tel. 748 937 170
e-mail: agrotimh@gmail.com
www.agrotim.info

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

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 to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się produkcją maszyn rolniczych. Oferta firmy: pługi, siewniki, agregaty
/brony talerzowe, agregaty uprawowo-siewne, agregaty ścierniskowe, agregaty orkowo-podorywkowe, głębosze, kultywatory
wielozadaniowe, rozsiewacze nawozów, zgrabiarki do siana oraz
maszyny do winnic i sadów. Agro-Tom producent Maszyny Rolniczej Roku 2017 oraz zdobywca nagrody ZŁOTY MEDAL TARGÓW POLAGRA PREMIERY 2018. Nowości zaprezentowane
na Agro-Show 2018 to: SIEWNIK ATSU 3.0, LEKKI PŁUG DSL,
MASZYNY DO WINNIC I SADÓW oraz ROZSIEWACZ NAWOZU
RNH XL wzbogacony został o moduł wagowy.
Agro-Tom is a dynamically growing company producing agricultural machinery. We offer: plows, seeders, aggregates / disc
harrows, seedbed cultivators, stubble aggregates, stubble cultivators, subsoilers, multitask cultivators, fertilizer spreaders, hay
rakes and machines for vineyard and orchards. Agro-Tom, the
producer of the Agricultural Machine of the Year 2017 and the
winner of the GOLD MEDAL, award of POLAGRA PREMIERY
FAIR 2018. The news presented at the AGRO SHOW 2018:
SEEDER ATSU 3,0M, LIGHT PLOW DSL, MACHINES FOR
VINEYARD AND ORCHARDS, FERTILIZER SPREADER RNH
XL, VERSION ENRICHED BY THE WEIGHT.
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AGROTRADE GRZEGORZ OSTROWSKI
ul. Tęczowa 10, 21-200 Parczew
tel. 83 355 07 90
e-mail: agrotrade@o2.pl

Jesteśmy producentem rozrusznikow z reduktorem i alternatorow znanych pod marką JOB‘s i JUBANA stosowanych w ciągnikach rolniczych typu MTZ, URSUS, ZETOR, MF, PERKINS,
a także innych maszynach rolniczych i budowlanych. Jesteśmy
także producentem oraz dystrybutorem zestawow naprawczych,
wałow korbowych, systemow paliwowych, koł zębatych i wałkow
oraz innych części stosowanych w ciągnikach MTZ i pochodnych.
W ofercie posiadamy także wysokiej jakości łączniki centralne,
kule, zawleczki oraz sworznie mające zastosowanie we wszystkich powszechnie znanych maszynach i ciągnikach rolniczych.
We are manufacturer of starters with speed reducer and alternators under the brand names JOB’s and JUBANA for MTZ,
URSUS, ZETOR, MF, PERKINS and other agricultural and construction machinery. Our company also manufactures and sales
cylinder kits, crankshafts, fuel systems, gears, shafts and many
others parts for MTZ. Large assortment of top link assemblies
and connectors for various agricultural machineries.

AGRO-WIKT Sp. z. o.o
26-300 Opoczno, ul. Zakątna 4
tel./fax 0/44/ 755-35-91, 754-39-44
e-mail: biuro@agro-wikt.com.pl
http://www.agro-wikt.com.pl/
https://www.facebook.com/Agro-Wikt-296224847124781/

AGRO-WIKT Sp. z o.o. to polska firma o 40-letniej tradycji, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych betoniarek wolnospadowych o pojemności od 80 do 320 litrów, zasilanych energią
elektryczną o mocy: 230V i 400V. Nasze produkty mają najdłuższy okres gwarancji na rynku wynoszący do 3 lat,przekładnia
wywrotu ułatwiająca przechył bębna,żeliwny wieniec zębaty
oraz pełny zestaw części zamiennych.
AGRO-WIKT Sp. z o.o. is a Polish company with over 40 years
of tradition, specialized in production of professional free fall
concrete mixers with capacity of 80 to 320 liters, powered by
230V and 400V. Our product has the longest warranty period in
the market (up to 3 years), tight tipping gear which facilities tilting
drum, cast iron crown and full spare parts kit.

AGROYOUMIS Sp. z o.o.
ul. Ustrzycka 9a
61-324 Poznań
tel. 514 292 226
e-mail: info@agroyoumis.pl

A
Specjalizujemy się w nasiennictwie soi odmian firmy Hodowla
Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o. Są to odmiany Annushka, Mavka, Madlen, Maja, Violetta, Viorica, Lajma, Simona, Smuglyanka i Atlanta. Powyższe odmiany soi charakteryzują się wysokim
potencjałem plonowania oraz odpornością na pękanie strąków
w warunkach suszy. Oferujemy do sprzedaży wysokiej jakości
materiał siewny soi, szczepionki bakteryjne do nasion soi, oraz
środki ochrony stosowane w soi.
AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rynkowa 156
62-081 Przeźmierowo
tel. 61/ 652 57 00
e-mail: airpress@airpress.pl
www.airpress.pl

Firma Airpress jest czołowym dostawcą wyposażenia warsztatowego w Polsce. W naszej ofercie znajdują się sprężarki tłokowe,
śrubowe i specjalistyczne. Oferujemy także instalacje sprężonego powietrza, narzędzia i osprzęt pneumatyczny, narzędzia
mechaniczne, wózki narzędziowe oraz urządzenia warsztatowe
takie jak: prasy hydrauliczne, żurawie, podnośniki i podstawy.
Airpress Company is a leader supplier concern workshop equipment in Poland. Our product range includes piston compressors,
screw and specialized. We offer to compressed air systems,
tools and accessories pneumatic, mechanical tools, tool trolleys
and workshop equipment such as hydraulic presses, cranes, lifts
and base.

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 sadowniczych, wykonane z uszlachetnionej różowej ceramiki charakterystycznej 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 applications. 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.

ALFA USZCZELNIENIA TECHNICZNE
ul. Kostrogaj 9
09-400 Płock
tel. 24/ 268 76 52
e-mail: biuro@alfa-pl.com

W ofercie: pierścienie uszczelniające do hydrauliki siłowej i pneumatyki, simmeringi, oringi, sznury oringowe, szczeliwa, płyty bezazbestowe, podkładki, pierścienie „segera”, opaski, obejmy, płytki
osadcze. Kleje, płynne uszczelnienia i smary LOCTITE i Teroson.
AJDAR Sp. z o.o.
Augustowo 6
86-022 Dobrcz
tel. 52 364 96 07
e-mail: marketing@wesstron.pl
www.wesstron.pl

Aktualności Wydawnictwo Targowe
ul. Warzywna 18
61-658 Poznań
tel./ fax: 533-366-490
e-mail: biuro@aktualnosci.pl
www.aktualnosci.pl

Aktualności Targowe – lider wśród magazynów informacyjno-reklamowych. Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
Partner strategiczny portalu targowego expovortal.com. Patron
m.in.: Fundacji „Teraz Polska”, Przedsiębiorstwa i Gminy „Fair
Play”. Naszym klientom zapewniamy: obecność na najistotniejszych targach w Polsce, bezpłatną prezentację przez rok na
stronie www.aktualnosci.pl, skuteczną reklamę.

The offer includes: sealing rings for hydraulics and pneumatic
systems, radial shaft seals, O-rings, O-ring strings, sealants,
asbestos-free panels, washers, Seeger rings, bands, clasps,
mounting plates. LOCTITE and Teroson adhesives, liquid sealings and lubricants.

ALFAPANEL INVEST SP. Z O.O.
ul. Nadbrzeżna 1b/4
63-100 Śrem

Nadrzędnym celem działań firmy ALFAPANEL INVEST jest
kompleksowa obsługa Klienta poprzez dostarczenie Jemu rozwiązań w oparciu o technologię konstrukcji stalowych i lekkiej
obudowy na bazie płyt warstwowych i świetlików poliwęglanowych. Zapraszamy do współpracy.
The principal aim of the company ALFAPANEL INVEST activity
is the comprehensive Customers service by means of supplying
them with solutions on the basis of technology of steel constructions and light building up on the base of polyurethane panels
and polycarbonate skylights. We invite you to cooperation.
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ALIOR BANK S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
tel. 22/ 555 23 13
www.alior.pl

Alior Bank oferuje kompleksowe finansowanie dla rolników
i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem
w segmentach: owocowo-warzywnym, zbożowym, mięsnym
oraz mlecznym. Zapewniamy produkty i zabezpieczenia dopasowane do różnych form prawnych, szeroki zakres finansowania, wysokie kwoty kredytów i długi okres kredytowania.
Alistan Agro
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 1
00-389 Warszawa
tel. 22/ 219 70 77
e-mail: premium.polymer@gmail.com
www.alistan-agro.com

Firma „Alistan-Agro” zajmuje się sprzedażą Separatorow aerodynamicznych ISM oraz sitowych RBS do czyszczenia i kalibracji ziarna, a także tuneli foliowych pojedynczych a zblokowanych
od 5 m szerokości.

ty spawalnicze, giętarki i obrabiarki CNC, śruciarnie kabinową
i malarnie proszkową. Nasi konstruktorzy i technolodzy zapewniają o wysokiej jakości i żywotności rozwiązań. Produkujemy
owijarki do bel (stacjonarne), rozsiewacze do nawozów (w tym
sadowniczy), zgrabiarki karuzelowe, glebogryzarki i glebogryzarkę rzędową „Truskawkę”. Rolnicy cenią sobie maszyny ze
znakiem Altro. Zapraszamy na www.altro.agro.pl

AMA POLAND SP. Z O.O.
ul. Zwoleńska 120/11
04-761 Warszawa
tel. 603 434 318
e-mail: info@amapoland.pl
www.ama-parts.pl

Grupa AMA jest jednym z największych, europejskich producentow części zamiennych dla maszyn pozadrogowych. Założona
w 1967 r., w krotkim czasie stała się jednym z liderow w branży.
Jej produkty można znaleźd w niemal każdym kraju Europy. Wysokiej jakości wyroby pozwalają firmie AMA wspołpracowad z takimi producentami jak: Kuhn, Amazone, Fantini czy Zaman. AMA
może się poszczycid bardzo wysokiej klasy produktami, takimi jak:
wały przegubowo-teleskopowe, elementy płużne, talerze do bron,
układy sterowania, kabiny do ciągnikow, siedzenia i wiele innych.

Polish firm „Alistan-Agro” sells aerodynamic grain cleaning separator machines ISM and drum RBS for grain cleaning and
calibrating, and also block or installed separately tunnels from
5 m wide covered with foil.
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Alliance Tire Europe B.V.
(Member of Alliance Tire Group)
De Entree 59
Amsterdam NL-1101
Amsterdam
HOLANDIA/ THE NETHERLAND
e-mail: kalucki@atgtire.com
www.atgtire.com

AMAN Janusz Młynarczyk
ul. Przemysłowa 1d
89-110 Sadki
tel. 605 886 500
e-mail: daniel@firma-aman.pl
www.firma-aman.pl

Altro FPH
Zakład Skibno 70
76-004 Sianów
Zachodniopomorskie
tel. +48 94 318 50 45
tel. +48 604 180 580
www.altro.agro.pl

AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
ul. Am Amazonenwerk 9-13
Gaste
D-49205 Hasbergen
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 0049/ 540 55 010
e-mail: wolfgang.schwarze@amazone.de

Firma powstała w 1982 roku. Produkujemy maszyny rolnicze,
części do maszyn, koła zębate i przekładnie napędowe. Maszyny produkujemy w całości w naszym zakładzie. Mamy automa-

Firma Amazone powstała w 1883 r. Grupa Amazone posiada
osiem zakładów produkcyjnych, z załogą ok 1700 pracowników:
maszyny rolnicze do uprawy gleby, siewu, nawożenia oraz

A
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 wskazują na wysoką pozycję Amazone we
wprowadzaniu postępu.
Firma Amazone ist im Jahre 1883. Die Amazone – Gr uppe produziert an acht Standor ten mit 1700 Mitarbeitern: 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 Pionierleistungen und Innovationnen
hervorgebracht. Insgesamt 26 Medaillien bei den acht AGRITECHNIKA – Ausstellungen weisen auf die hohe Innovationskraf t der Amazone – Gruppe hin.
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa
tel. 801 11 77 11
e-mail: kontakt@amerigas.pl

Jesteśmy jednym z największych dystrybutorow gazu płynnego
LPG w Polsce. Dysponujemy nowoczesną i efektywną siecią
dystrybucji rozlokowaną optymalnie na terenie całego kraju.
Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić szybkie i zoptymalizowane kosztowo dostawy gazu. W ramach naszej oferty posiadamy standardowe oraz lekkie butle gazowe NANO i DOM LIGHT.
Oferujemy kompleksową obsługę w ramach dedykowanych instalacji zbiornikowych znajdujących zastosowanie w rolnictwie,
w tym suszarniach i fermach.
We are one of the largest LPG distributors in Poland and thanks
to our distribution network we can provide cost efficient deliveries to our customers. We offer complex LPG installation solutions dedicated for the agricultural industry, especially crop drying and breeding farms.

AMG Sp. z o.o.
ul. Tomaszowska 36
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 506 118 285
e-mail: marcin@landini.info.pl
www.landini.info.pl

AMG Sp. zo.o. importer ciągników marki LANDINI , niemieckich
Ładowarek THALER oraz systemów nawigacji rolicznych Hexagon Agriculture. To właśnie u nas znajdziesz jedne z najlepszych ciągników oraz ładowarek na świecie! W ofercie dostępne
są ciągniki sadownicze, polowe, komunalne, z wysokim prześwitem, oraz specjalistyczne od 23-212 KM.
AMG Sp. zo.o. is the importer of LANDINI tractors, THALER loaders and agricultural GPS systems. This is where you find one

of the best tractors and loaders in the world ! Best known Landini
tractors? AMG offer fileld, orchard, vineyard, communal, high
clearence and specialized tractors from 23 to 212 HP

AMJ-AGRO Agnieszka Makowska
Józefin 23
97-225 Ujazd
tel. 447192324

AMJ-AGRO TO FIRMA działająca od 2005 roku,której specjalnością są nowoczesne maszyny rolnicze. Wszystkie posiadają
stosowane 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.

ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Otuska 47
Wielkawieś
64-320 Buk
tel. 607 210 190
e-mail: karol.abramowski@annaburger-polska.pl
www. annaburger-polska.pl

Firma Annaburger Polska Sp. z o. o. jest wyłącznym importerem maszyn Annaburger na polskim rynku. Oferujemy szeroką
paletę maszyn do nawożenia organicznego (rozrzutniki uniwersalne oraz wozy asenizacyjne) oraz do transportu płodow rolnych (przyczepy samowyładowcze, ze scianą przesuwną, wozy
przeładowcze). Fabryka znajduje się w niemieckim miasteczku
Annaburg, gdzie wcześniej produkowano maszyny pod dobrze
znane polskim klientom logo Fortschritt. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
ANNOPOL P.H.U. Anna Kaźmierczak
Marianów 11
62-840 Koźminek
e-mail: info@tunele24.pl

Społka FILCLAIR specjalizuje się w pokryciach szklarni, tuneli
hodowlanych i wiat elastyczną osłoną z tworzywa sztucznego.
„BATICLAIR” to Tunel hodowlany – opracowany przez FILCLAIR i wciąż ulepszany. Oferujemy tunele do przechowywania (słomy lub maszyn) oraz do hodowli wszystkich rodzajow zwierząt
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Bydła, Owiec, Koz, Krolikow, Świń i Drobiu. Jedyny Przedstawiciel w Polsce – ANNOPOL.
FILCLAIR company, specializing in coatings greenhouses, tunnels breeding and light flexible plastic cover. „BATICLAIR” Tunnel breeding. The company developed the first tunnel FILCLAIR
breeding, which since then is still improved. We offer a wide
range of tunnels to store (ex. straw or machinery) and adapted
to the production of all kinds of animals Cattle, Sheep, Goats,
Rabbits, Pigs and Poultry.

95-054

Ksawerów		

AQUA-ROL Sp. z o.o.
ul. Szeroka 2
95-054 Ksawerów
608 548 054
e-mail: aqua-rol@wp.pl
www.deszczownice-ocmis.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, nowoczesne technologie.
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
tel. 24 202 13 56
fax 54 414 37 13
e-mail: nawozy@anwil.pl
www.anwil.pl

Należymy do Grupy Kapitałowej ORLEN, największej i najnowocześniejszej grupy przemysłowej w Europie Środkowowschodniej. Jesteśmy drugim największym producentem nawozów
azotowych w Polsce. Produkujemy saletrę amonową i saletrzak
CANWIL. Produkujemy blisko 1 milion ton nawozów azotowych
rocznie. Każdego dnia z naszych zakładów we Włocławku wyjeżdża do rolników 120 ciężarówek z nawozami.
We are the member of the ORLEN Group – one of the largest
and most advanced industrial groups in East Central Europe.
We are the second largest nitrogenous fertilizers manufacturer
in Poland. We produce ammonium nitrate and calcium ammonium nitrate CANWIL. We manufacture nearly 1 million tons of
nitrogenous fertilizers annually. Over 120 trucks with fertilizers
leave our plant in Włocławek each day

APV POLSKA
ul. Cecorska 9
76-200 Słupsk
tel. 59/ 841 41 93
e-mail: biuro@apv-polska.pl
www.apv-polska.pl

APV POLSKA – przedstawicielstwo austriackiej firmy APV Technische Produkte Ges.m.b.H. APV to producent wysokiej jakości
elektrycznych rozsiewaczy tarczowych i pneumatycznych do
poplonow, traw, środkow ślimakobojczych, nawozow i mikrogranulatow. Firma produkuje rownież profesjonalne maszyny do
pielęgnacji i podsiewu użytkow zielonych, a także rozsiewacze
wykonane ze stali nierdzewnej do użytku zimowego.
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The exclusive importer of irrigators machines from OCMIS Irrigazione SPA The hose reel irrigators , spray booms, rainguns,
the pumps for water Ocmis, Rovatti, motorpumps from SCOVA.
lines to delivery water, hydrants valve, accessories. The sales,
credits, leasing, service, spare parts. First-class performance,
advanced technology.
ARAJ-SPRAY
ul. Gradowa 10/8
53-028 Wrocław
tel: 603 117 484
e-mail: arajspray@gmail.com
www.arajspray.pl

ARAJ-SPRAY oficjalny przedstawiciel na Polskę Firm HYPRO
oraz SHURflo koncernu PENTAIR. Dostarczamy rozpylacze,
systemy mocowań, zawory, pompy odśrodkowe, rolkowe do
opryskiwaczy i RSM. Dostarczamy urządzenia uzupełniające do
opryskiwaczy np. rozwadniacze oraz do modernizacji opryskiwaczy. Dostarczamy pompy elektryczne do aplikatorów, opryskiwaczy i zaprawiarek, walcy drogowych, pojazdów komunalnych i wielu innych.
ARAJ-SPRAY is proud to be an official Polish distributor of HYPRO and SHURflo products manufactured by PENTAIR. We
provide nozzles, mounting systems, valves, centrifugal and roller
pumps used in sprayers and These are utilized in the pumping
of RSM. We provide devices used in spraying, including, among
others, chemical eductors, cleaning elements, upgrade options to modernize sprayers. We provide industry finest electric
pumps used in applicators, sprayers and batch treaters, road
rollers, municipal vehicles, and many more.

ARETE CzesŁaw Klejbuk
Osiedle Centrum 17
16-100 Sokółka
tel. 85/ 711 56 58
e-mail: info@aretesokolka.pl
www.aretesokolka.pl

A
Producent elektroniki dla rolnictwa i przemysłu: Liczniki owijarek
bel, sterowniki pras belujących, sterowniki przyczep samozbierających itp. Uniwersalne panele kontrolne do maszyn rolniczych,
panele GPS dla rolnictwa. Produkcja elektroniki według indywidualnej specyfikacji producentow maszyn rolniczych. Szafy sterownicze, automatyzacja procesow technologicznych. Wyłączna
dystrybucja oraz serwis systemow wagowych firmy PTM srl..
A producer of electronic systems for agriculture and industry:
bale wrapper counters, controllers for harvesting trailers, etc.
Universal control panels for agricultural machines, GPS panels
for agriculture. Production of electronic systems to a customized
specification of agricultural machine producers. Control cabinets, automation of technological processes. Undivided distribution and service for weighing systems PTM srl company.

ARGO TRACTORS SpA
Via Matteotti, 7
42042 Fabbrico RE ITALY
Tel.: +39 0522 656111
e-mail: webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com

ARGO TRACTORS firma należących do grupy ARGO produkującej ciągniki rolnicze. Główny zakład znajduje się w Fabbrico
Włochy. Z markami LANDINI, McCORMICK i VALPADANA, jest
jednym z ważniejszych graczy na świecie. Produkcja, handel
i wyposażenie gwarantujące najwyższą jakość, jako główny cel
firmy. Argo Tractors zapewnia ciągniki od 35 do 310 KM, polowe, sadownicze i najbardziej specjalistyczne.
ARGO TRACTORS as company belongs to the AGRO group,
which is a producer of tractors. The main manufacturing plant
takes place in Fabbrico in Italy. Together with the brands: LANDINI, McCORMICK and VALPADANA is one of the most important producers in the world. Production, trade and the accessory ensure the best quality and pose a major company’s goal.
ARGO TRACTORS provides the tractors from 35 to 310 HP,
filed, for orchards and much more for specialistic uses.

ARGO-HYTOS Polska sp. z o.o.
ul. Władysława Grabskiego 27
32-640 Zator
tel. +48 33 873 16 52
fax +48 33 873 19 15
info.pl@argo-hytos.com
www.argo-hytos.com

ARGO-HYTOS – producent hydrauliki siłowej – gwarantuje
kompleksową obsługę od fazy koncepcyjnej aż po wdrożenie:
w doborze komponentów, projektowaniu nowych aplikacji oraz
optymalizacji istniejących systemów. Oferujemy nasze doświadczenie w projektowaniu i produkcji bloków hydraulicznych. Pro-

dukty ARGO-HYTOS obejmują: technikę filtracji, napędy i sterowania, urządzenia do serwisowania oleju, czujniki i elementy
pomiarowe, osprzęt dodatkowy, np. akumulatory chłodnice itd.
ARGO-HYTOS – producer of hydraulic and filtration elements
– guarantees comprehensive support from the concept phase
to the implementation: in components selection, design of new
applications and optimization of existing systems. We offer our
experience in designing and manufacturing of hydraulic blocks.
ARGO-HYTOS products include: hydraulic filters, valves and
blocks, oil service systems, sensors, additional equipment e.g.
accumulators, coolers etc.

ArkMET Arkadiusz Urbaniak
ul.Szlachecka 1
77-132 Niezabyszewo
tel. 503-737-872
www.arkmet.com

Firma ArkMET zajmuje się produkują maszyn rolniczych. Specjalizujemy 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 design and manufacturing of agricultural machines and thanks to
this we build the best machines on the market.

ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
ul. Rolnicza 14
63-920 Pakosław
tel: 723 179 158, 724 665 888, 724 876 222
e-mail: biuro@armasz.pl
www.armasz.pl
www.facebook.com/armaszakradiuszleciejewski

Zajmujemy się produkcją agregatów uprawowo-siewnych, ścierniskowych, talerzowych, lekkich agregatów talerzowych, głęboszy, rozsiewaczy nawozu, zgrabiarek karuzelowych, przetrząsarek, wałów posiewnych oraz siewników poplonu. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie zarówno w produkcji jak i w uprawie
ziemi. Prowadzimy sprzedaż ratalną, udzielamy 24 miesięcznej
gwarancji. Dysponujemy własnym transportem.
Our company specjalize in manufacturing aggregates, stubble
cultivators, disc cultivators, light disc aggregates, subsoilers, fertilizer spreaders, rotary rakes, tedders, seed shafts and intercrop
sowing machines. We have many years of experience of manufacturing and also in tillage. We sell installments, we provide
a 24-month warranty. We have our own transport.
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ASKET
ul. Forteczna 12a
61-362 Poznań, Polska
tel. +48 61 879 44 59
fax +48 61 877 35 06
e-mail: biuro@asket.pl
www.asket.pl

ASKET specjalizuje się w przetwarzaniu biomasy niedrzewnej.
Oferujemy technologie: TOMASSER®- rozdrabnianie agrobiomasy oraz BIOMASSER® – brykietowanie wilgotnej agrobiomasy. Nasze linie technologiczne przeznaczone są dla każdego, kto posiada biomasę trawiastą i poszukuje taniego paliwa.
ASKET zajmuje się również produkcją brykietów ze słomy, które
są w 100% paliwem ekologicznym.
ASKET specializes in use of non-woody biomass. We offer
technologies: TOMASSER® – chopping of agro biomass and
BIOMASSER® – briquetting of damp agro biomass. Our technological lines are designed for everyone who has grassy biomass
and looks for cheap fuel. ASKET deals with production of straw
briquettes – 100% ecological fuel.

ATMP
Producent Maszyn Rolniczych i Pługów Śnieżnych
Leśniewice 54
09-500 Gostynin, Polska
tel. +48 (24) 387 17 30 (PL, ENG)
tel. 669-224-202 (PL)
fax. +48 24 386 21 03
e-mail: biuro@atmp.pl
www.atmp.pl

ATMP to polska firma, posiadająca duże doświadczenie
w branży rolniczej. W ofercie znajdą Państwo solidne maszyny do uprawy ziemi, transportu zbiorów, materiałów sypkich,
a także dla przemysłu drzewnego. Ponadto mieszalniki do
betonu, zamiatarki, posypywarki oraz szeroką gamę pługów
śnieżnych. Niewątpliwym atutem firmy jest możliwość wykonania maszyn na indywidualne zamówienie oraz przygotowanie
mocowania do dowolnej maszyny rolniczej lub budowlanej.
Firma gwarantuje dostęp do wszystkich części zamiennych
oraz realizuje zamówienia dla klientów indywidualnych oraz
hurtowych.
ATMP is a Polish company experienced in the agricultural
sector. Our offer includes machines for soil cultivation, harvest transport, loose materials and wood industry. We also
produce hydraulic cement mixers, sweepers, sand distributors and a wide range of snow plows. We produce machines
to individual order with selected mount. We guarantee access
to all spare parts. Our offer is directed to private and business clients.
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atr express
Boomgaarden Medien Sp. z o.o.
Ruszków Drugi
ul. Wesoła 52
62-604 Kościelec
tel. 0048-63-261-60-83
fax 0048-63-272-54-17
e-mail: atrexpress@atrexpress.com.pl
www.atrexpress.com.pl

Dwutygodnik atr express jest najbardziej aktualnym czasopismem branżowym, adresowanym przede wszystkim do gospodarstw rolnych powyżej 40 ha, gospodarstw 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, vegetable and
fruit farms, as well as to manufacturers, dealers, representatives
and importers of agricultural, gardening, firms making agricultural services.

ATX-DYNO L.T.D.-POBOCKA
Borivojova 878/35
Praha 3
130 00 Zizkov
Czechy / Czech Republic
tel. 609 203 233
e-mail: lukasz@atx-dyno.pl
www.atx-dyno.pl

ATX-DYNO producent hamowni obciążeniowych.

ATZLINGER GmbH
Steggraben 8
A-4491 Niederneukirchen
AUSTRIA
tel. 43/ 722 486 07
e-mail: poland@atzlinger.at
www.atzlinger.at

Austriacki producent wysokiej jakości pneumatycznych układów
hamulcowych do ciągników i przyczep. Układy 1- i 2-obwodowe
na bazie komponentów Wabco, Haldex, Knorr Bremse itd. 40 lat

B
doświadczenia. Współpracuje z wieloma znanymi producentami
jak CNH, Same Deutz-Fahr, Lindner, Steyr, Kubota itp.

AUREUS AGRO Sp. z o.o.
Niemczyn 19
62-110 Damasławek
tel. 695 777 791
e-mail: lsobkowiak@aureus.pl
e-mail: usobkowiak@aureus.pl
www.ladowarkistriegel.pl
www.facebook.com/aureusagro

Firma Aureus Agro Sp. z o.o. od 2016 roku oferuje na polskim
rynku niemieckie ładowarki. Od początku działalności jesteśmy wyłącznym importerem ładowarek marki Striegel w Polsce oraz od 2018 roku wysokiej klasy również niemieckich
ładowarek Ostler . Oferowane przez nas ładowarki są trwałe,
wytrzymałe produkowane głównie z niemieckich części. Nasi
dealerzy przygotują ofertę dostosowaną do Państwa oczekiwań, dzięki finansowaniu fabrycznemu jakie posiada w swojej
ofercie Aureus.

AWEMAK
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
ul. Korycińska 30
e-mail: awemak@gmail.com
www.awemak.pl

BAG Polska Sp. z o.o.
ul. Leśna 10
64-120 Krzemieniewo
Tel./fax. biuro: 61 651 01 03, 61 651 40 71
Tel./fax. magazyn: 65 536 91 99
e-mail: info@bagpolska.pl
www.bagpolska.pl

BAG Polska Sp. z o.o. jest dystrybutorem rękawów foliowych
BUDISSA BAG oraz pras silosujących BUDISSA BAGGER.
Wykonujemy usługi zakiszania pasz w rękawach foliowych
oraz usługi gniecenia i zakiszania ziarna w rękawach na
terenie całego kraju. Firma prowadzi też sprzedaż m.in.
następujących maszyn: gniotowników i śrutowników ziarna
ROmiLL i MURSKA, rozrzutników obornika i przyczep samozbierających BERGMANN, przyczep rolniczych i budowlanych KRAMPE.
BAG Polska Sp. z o.o. offers bagging & storage systems of
several feed products. We also offer wet grain and maize corn
crimping and/or bagging. Our company distributes following
machines: BUDISSA BAGGER’s, ROmiLL crimpers, MURSKA
crimpers, BERGMANN manure spreader’s, KRAMPE trailers.

AUTOPART S.A.
ul. Kwiatkowskiego 2a
39-300 Mielec
tel. 17/ 584 57 00
e-mail: autopart@autopart.pl
www. autopart.pl

Oferujemy akumulatory rozruchowe do samochodow osobowych, ciężarowych, ciągnikow rolniczych, a także do samochodow z systemem Start-Stop. Posiadamy również akumulatory
semi-trakcyjne dedykowane do łodzi, camperow i zasilania awaryjnego. Mamy szeroko rozbudowaną sieć dystrybucji na terenie
całej Polski. Eksportujemy swoje produkty do ponad 30 krajow
świata.
We offer a starter batteries for cars, trucks, agricultural tractors
and also for vehicles with Start-Stop application. In our offer you
can also find a semi-traction batteries dedicated for boats, campers and for emergency power supply. We have an extensive distribution network in Poland. We export our products to over 30
countries all over the world.
AUTO-TECH PPHU
07-407 Czerwin
tel. 606 394 243
e-mail: biuro@autotech-czerwin.pl
www.autotech-czerwin.pl

BAGRAMET Sp. z o.o. producer since 1974
Przemysłowa 2D
77-100 Bytów, Polska
Tel.: 00 48 (0) 59 822 33 00 | 00 48 (0) 515 00 527
e-mail: biuro@bagramet.eu | bagra@bagramet.eu
www.bagramet.eu

BAGRAMET jest polskim producentem zębów sprężynowych
– zęba do agregatu, do kultywatora, redliczek do kultywatora,
wzmocnień sprężynowych zębów do kultywatora, uchwytów
(nakładek) do zębów oraz trzymaka do kosiarki. To właśnie
w tej dziedzinie nasze przedsiębiorstwo jest najbardziej rozpoznawalne. BAGRAMET jest również producentem siewnika
poplonu (rozsiewacz), świdra do ziemi i pozycjonera spawalniczego.
BAGRAMET is a Polish manufacturer of spring tines – tine for
aggregate, for cultivator, tines with tips for cultivator, spring reinforcements for cultivator tines, handles (overlays) for tines and
lawn mower holders. This is the area that our company is the
most known for. And producer of spreaders, augers and positioner for welding.
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BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
bgzbnpbaribas.pl

Bank BGŻ BNP Paribas powstał z połączenia Banku BGŻ,
obecnego na polskim rynku od prawie 100 lat, z BNP Paribas
Bankiem Polska należącym do wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank oferuje klientom indywidualnym
produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę
kredytow, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje
usługi rownież do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego.
Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Bank BGŻ BNP Paribas
dysponuje siecią blisko 600 oddziałow zarowno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miastach.

BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
Jasionka 102
21-200 Parczew
tel. 83 355 17 44
e-mail: biuro@bauerpolska.pl
www.bauerpolska.pl

Społka BAUER Group Polska jest wyłącznym importerem produktow grupy BAUER na terenie Polski. W swojej ofercie posiadamy: pełny zakres urządzeń do zagospodarowania gnojowicy:
separatory, wozy asenizacyjne, mieszadła, pompy. Systemy
nawadniania firmy BAUER: deszczownie, węże techniczne,
rury, pompy.

BayWa AG Technik
www.baywaboerse.com/pl/
Webseite www.baywa.de
Online Shop www.baywa.de/shop
Facebook www.facebook.com/BayWaAG
YouTube www.youtube.com/BayWaAG
BARANI NATALE & FIGLI SRL
Via C. Cafiero 24/a
I-42124 Reggio Emilia
WŁOCHY / ITALY
tel. 39/ 0522 303744
e-mail:barani@barani.it
www.barani.it

Części zamienne do maszyn rolniczych, traktorów, kombajnów
jak również części do maszyn budowlanych.
Spare parts for agricultural machines, tractors, harvesters, and
combines as well as parts for construction machines.

BARTESKO P.W.
ul. Floriańska 35
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62-721-66-56
tel. 723333020
e-mail: biuro@bartesko.pl
www.bartesko.pl

Produkujemy: kabiny, szyby hartowane do wózków widłowych,
ciągników, innych maszyn; elektryczne pojazdy użytkowe, przyczepy, osprzęt.
We produces: cabins and tempered glass for forklifts, tractors,
constructions machines and others; electric vehicles with trailers.
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Maszyny Rolnicze Używane.

Bedendo prefabbricati di Bedendo Geom. Luca
Address: Via G. Galilei 98 ,45021, Badia Polesine (RO)
Phone: 0425591102
Fax: 0425595048
Email: Amministrazione@bedendoprefabbricati.eu
Facebook Profile: Bedendo Prefabbricati

Description: BEDENDO PREFABBRICATI realizza su misura
casette giardino, box garage monopendenza e doppia pendenza, uffici prefabbricati, capannoni agricoli ed industriali,
monoblocchi, opere di carpenteria metallica, scale di sicurezza
e strutture speciali.

Bednar FMT
Dlouha Ves 188
CZ-51601 Rychnov nad Kneznou
CZECHY/CZECH REPUBLIC
tel. 420 494 511 411
e-mail: info@bednarfmt.com
www.bednar-machinery.com

B
BEDNAR FMT jest prężnie rozwijającym się producentem
maszyn rolniczych, specjalizującym się w maszynach do uprawy, siewu, nawożenia i rozdrabniania. Dzięki bliskim i silnym
relacją z rolnikami, BEDNAR FMT jest jednym z najbardziej
innowacyjnych producentów, projektującym i produkującym
maszyny, o wysokiej wartości docenianej przez rolnika. Firma
BEDNAR FMT s.r.o. została założona przez mgr inż. Ladislav
Bednar.
BEDNAR FMT is a progressive manufacturer of agricultural
machinery with specialization on production of machines for
tillage, seeding, fertilising and slashing. Due to the close
and strong relationship with farmers BEDNAR FMT ranks
among the most innovative manufacturers developing and
producing machines with good valuesreducing costs to the
farmers.BEDNAR FMT s.r.o. was founded in 1997 by Msc.
LadislavBednář.

Bepco Polska Sp. z o.o. (poprzednio Agro-Jan S.C.)
32-400 Myślenice
ul. Burmistrza Andrzeja Marka 5
tel. +48 12 211 44 44
fax +48 12 211 44 45
e-mail: BIURO@BEPCO.PL
www.bepcoparts.com
www.agrojan.com
facebook.com/BepcoEasternEurope

Grupa Bepco to wiodący na świecie dostawca części i akcesoriów do traktorów i maszyn rolniczych. Bepco to prawdziwie globalna firma która zatrudnia ponad 600 pracowników
i posiada klientów w ponad 100 krajach. W naszej ofercie
poprzez sieć dystrybutorów i dealerów oferujemy: oryginalne części zamienne oraz wysokiej jakości zamienniki; ponad
40 000 m2 powierzchni magazynowej; ponad 130 000 pozycji magazynowych; wiedza technologiczna poprzez zespół
ekspertów branżowych; wysyłka tego samego dnia, dostawa
następnego dnia na wielu rynkach. Bepco Group jest również
członkiem TVH Parts, wszechstronnego dostawcy wysokiej
jakości części i akcesoria do wózków widłowych, pojazdów
przemysłowych.
Bepco Group is a worldwide leading supplier of parts and
accessories for agricultural tractors and machinery. Bepco is
a truly global company with more than 600 employees and
customers in over 100 countries. We offer our network of distributors and dealers: Original Equipment Supplier and other
industry leading brands; More than 40,000 m2 of warehousing;
More than 130,000 stock items; Technological knowledge
from industry experts; Same day shipment, next day delivery in many markets. Bepco Group is also a member of TVH
Parts, the all-round supplier of quality parts and accessories
for material handling, industrial vehicles and agricultural equipment.

BERDYANSKIE ZHATKI, PJSC (,,JOHN GREAVES”TM)
Vostochny ave 2a
UA-71100 Berdyansk
UKRAINA
tel. 38/ 061 536 08 00
e-mail: zhatki@gmail.com

PJSC Berdyanskie Zhatki to znany i jeden z największych
ukraińskich producentów sprzętu rolniczego. Zakład zatrudniający ponad 1000 pracowników to stale rozwijająca się
strona przemysłowa, w której pracują najlepsi inżynierowie.
Berdyanskie Zhatki wprowadziły na rynek nowy asortyment
wysokiej jakości sprzętu rolniczego pod marką JOHN GREAVES. Marka ta wyprowadziła swoją nazwę z konkretnego
powodu: przedsiębiorstwo płaci hołd założycielowi zakładu
J.Greaves w taki sposób i podkreśla europejską jakość nowych produktów, które są wytwarzane zgodnie z wszystkimi
przepisami i normami wymaganymi w Europie i WNP. Zakład
ma wiele patentów na ulepszone narzędzia rolnicze i maszyny zaimplementowane przez niego. PJSC Berdyanskie Zhatki
zdobyły najwyższe nagrody na wszystkich wystawach, w których uczestniczyły.
PJSC Berdyanskie Zhatki is a well-known and one of the biggest ukrainian agricultural equipment manufacturer. The plant
with more than 1000 emploees is a constantly developing
industrial site, where the best engineers work. Berdyanskie
Zhatki has launched a new range of premium class agricultural
equipment under JOHN GREAVES trademark. The range has
derived its name for a reason: the enterprise pays a tribute to
the plant’s founder J.Greaves in such a way and emphasizes
the European quality of the new products which are manufactured in compliance with all regulations and standards of
Europe and CIS. The plant has a lot of patents on the enhancements of agricultural tools and machines implemented by it and
it has picked up the highest awards at all exhibitions, in which
it has taken part.
BERG + SCHMIDT POLSKA
ul. Potworowskiego 3/1
60-212 Poznań
tel. 61/ 865 28 67
e-mail: info@berg-schmidt.pl
www.berg-schmidt.pl

Bergerat Monnoyeur dealer maszyn CATERPILLAR
ul. Modlińska 11
Izabelin-Dziekanówek
05-092 Łomianki
tel. 85/ 67 67 400
www.b-m.pl
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BERUTEX Sp. z o.o.
ul. Gimnazjalna 1c
55-011 Siechnice
tel. (071) 311 38 88
fax 71 396 74 80
e-mail: berutex@onet.pl; info@berutex.com
www.berutex.com

Oferujemy Państwu: TEBBE – uniwersalne rozrzutniki-pomiot,obornik,wapno,kompost; przyczepy objętościowe; ZUNHAMMER
– wozy asenizacyjne do 30m3, osprzęt (węże wleczone, kultywatory, iniektory doglebowe); STAPEL – metalowe wozy asenizacyjne z pompami próżniowymi i przepływowymi; kontenery
polowe; BRAND – mieszadła laguny, zbiorniki otwarte, zamknięte, kanałowe; WASSERBAUER – samojezdne podgarniacze
pasz; BeTeBe – łańcuchowe zgarniacze obornika; POMPY DO
GNOJOWICY – zatapialne, przepływowe.

„Bez Pługa. Magazyn Technologii Bezorkowych” to jedyne
czasopismo na polskim rynku prasy fachowej, które opisuje zagadnienia związane z uprawą bezorkową. Nasi Czytelnicy mogą
zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w uprawie i siewie
uproszczonym, które pomagają chronić środowisko glebowe,
ograniczać erozję czy przywracać równowagę biologiczną
w agroekosystemach, a także wpływają na obniżenie kosztów
produkcji.
„Bez pługa” is the one and only magazine on Polish press-market focused on no-till farming. The bimonthly magazine delivers
knowledge and practical information about those aspects. We
are presenting solutions for farms, thinking of reducing costs by
introducing no-till technologies. We are providing information
and tips from farming experts.

BIG DUTCHMAN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Sowia 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61/ 896 28 10
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl
BESTA HALE
ul. Gdyńska 131a
83-330 Żukowo
tel. 519 130 630
e-mail: biuro@asag.pl

BEST-AGRI.com
ul. Pionierów 1/12
81-645 Gdynia
tel. 698 637 292
e-mail: info@best-agri.com
www.best-agri.com

Best-Agri.com to magazyn i portal internetowy o charakterze
informacyjno-sprzedażowym. Magazyn towarzyszy najważniejszym imprezom rolniczym w Polsce, Europie i Azji. W kraju dystrybuowany jest również wśród dealerów i importerów maszyn
rolniczych. Celem wydawnictwa jest kolportaż informacji handlowych związanych z obrotem sprzętu rolniczego na rynku europejskim. Dla reklamodawców to bardzo efektywne narzędzie
do pozyskiwania nowych partnerów handlowych, potencjalnych
klientów i rynków zbytu.

Bez Pługa – Magazyn technoliogii bezorkowych
ul. Kaliska 1/7
02-316 Warszawa
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Big Dutchman jest światowym liderem na r ynku wyposażenia do
nowoczesnego chowu drobiu i hodowli trzody chlewnej. Zakres
wyposażenia obejmuje: żywienie na mokro i sucho; automaty
paszowe; poidła; wygrodzenia; utrzymanie klimatu; ogrzewanie;
chłodzenie; ruszta podłogowe; gospodarka odpadami; mieszalnie pasz; zadawanie, przechowywanie i transport paszy. Oferujemy rownież: fachowe doradztwo, projekty technologiczne,
profesjonalny montaż i serwis, kompleksowe realizacje – ferma
„pod klucz“.
Big Dutchman is the world’s leader in latest poultry and pig equipment. The range of offered systems includes: dry and liquid feeding, automatic feeders, drinkers / drinking sets, penning systems,
climate control, heating, cooling, pvc flooring, waste disposal,
milling and mixing systems, feed dosing, storage and conveying.
also: professional supervision and advice, technological designs,
professional assembly and service, turnkey farm projects.

BIN Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54/ 282 88 00
e-mail: bin@bin.net.pl
www.bin.agro.pl

Silosy zbożowe z aktywną wentylacją, silosy paszowe, silosy
lejowe, wiaty rolnicze, urządzenia wyposażenia paszarni –
rozdrabniacze, mieszalniki, pojemniki paszowe, urządzenia
transportowe – przenośniki ślimakowe, podnośniki kubełkowe,
redlery.

B
BIOMASS MEDIA GROUP Sp. z o.o.
/ MAGAZYN BIOMASA
ul. Polna 7
62-006 Kobylnica
tel. 781 44 33 22
e-mail: biuro@biomassmediagroup.pl

Biomass Media Group Sp. z o.o. jest wydawcą „ Magazynu
Biomasa” oraz dodatków tematycznych „Rynek Pelletu”, „Rynek
Biogazu”, poświęconych branży biomasowej. Na łamach czasopisma prezentujemy aspekty wykorzystania biomasy, profesjonalne analizy, wywiady oraz komentarze branżowe. Rzetelna
platforma wymiany informacji i opinii na temat biomasy.
Biomass Media Group is the publisher of the „Magazyn Biomasa” professional magazine and themed supplements covering
the biomass market area. The magazine presents all aspects
related to use of biomass, professional analysis, interviews and
interesting opinion pieces ans commentaries. „Magazyn Biomasa” is a platform for exchange of opinions and informations.

Biuro Techniczno Handlowe FAST
Walendów, Nad Utratą 117
05-830 Nadarzyn
Tel. 22 7394131
e-mail: info@bthfast.eu
www.bthfast.pl

BTH FAST od ponad 25 lat jest wyłącznym dealerem DEUTZ
AG w Polsce. Ponad 5 lat temu nawiązaliśmy współpracę
z Mitsubishi Heavy Industry. Dzięki zawartym z obydwoma
producentami silników umowom, zapewniamy dystrybucję
silników, części zamiennych oraz dokonujemy profesjonalnego serwisowania i napraw silników do maszyn pracujących w
każdej branży przemysłu. Serdecznie zapraszamy do współpracy!
BTH FAST is an exclusive dealer of DEUTZ AG in Poland for
over 25 years. More than 5 years ago we have started cooperation with Mitsubishi Heavy Industry. Agreements with both
engine manufacturers enable us to offer engine and spare parts
deliveries as well as comprehensive maintenance and repairs of
industrial engines working in almost any segment of the market.
We kindly invite you to become our customer!

Biopharmacotech Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Gruszowa 47
42-215 Częstochowa
Polska
tel. 34 366 54 49

Biopharmacotech zajmuje się wytwarzaniem innowacyjnych
produktów: BIOSTYMULATORÓW wzrostu roślin. Produkty
wytwarzane są przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Zawarte w BIOSTYMULATORACH firmy Biopharmacotech
biologicznie aktywne WOLNE AMINOKWASY L-α uzyskuje się
w procesie hydrolizy enzymatycznej. Produkty zwiększają plon
oraz powodują jego: wyrównanie, zwiększają liczbę łuszczyn,
wzmagają rozwój systemu korzeniowego, polepszają wykorzystanie składników pokarmowych z pożywek nawozowych,
wspomagają regenerację po okresach stresowych. Przebadane
w polskich warunkach klimatycznych.
Biopharmacotech is a manufacturer of innovative products: plant
growth biostimulators. The products are manufactured by using
of advanced technology. Biologically active free amino acids L-α
included in biostimulators of Biopharmacotech are obtained in
the process of enzymatic hydrolysis. Products increase yield and
cause its: equalization, increase the number of pods, enhance
root development, improve the utilization of nutrients from fertilizer nutrients, enhance recovery after periods of stress. Products were tested under Polish climatic conditions.
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR
ul. Rynek 10
32-830 Wojnicz
tel. 14/ 692 58 08
e-mail: promotor@kurkiewicz.com.pl
www.promotorpolska.com

Blattin Polska Sp. z o.o.
Siedlec, ul. Poznowicka 1
47-180 Izbicko
tel. +48 77/4654 424 +48 728 489 310
e-mail: blattin@blattin.pl
www.blattin.pl
www.wozy-paszowe.pl
www.hoveler.pl
www.hoveler-sklep.pl

Blattin Polska Sp. z o.o. zajmuje się głównie produkcją i
sprzedażą najwyższej jakości środków żywienia zwierząt oraz
doradztwem żywieniowym. Spółka posiada dwie wytwórnie
pasz, w miejscowości Siedlec na Opolszczyźnie oraz w Ostrołęce na Mazowszu. Oferta Blattin to mieszanki paszowe mineralne, uzupełniające, treściwe, preparaty mlekozastępcze
oraz dodatki paszowe i materiały paszowe. Nowością jest
szeroka oferta produktów wolnych od GMO. Dział Blattin
Technika zaopatruje hodowców w najwyższej jakości wozy
paszowe gwarantujące uzyskanie w szybki i oszczędny sposób doskonałego TMR-u, atakże usługi nacinania posadzek
betonowych w oborach, sprzedaż wentylatorów, budek dla
cieląt z włókna szklanego oraz walców do ugniatania kiszonek. Dział Higieny i Folii dostarcza środki higieny doju i folie
kiszonkarskie, siatki do owijarek, materiał siewny oraz dodatki
do zakiszania.
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Our company produces machines: tillage sets, tilling and sowing sets, skimming units, string rollers, cultivators, diggers, disc
harrows, power harrows, ploughs, potato planters, hoe ridgers,
rotavators, subsoilers, seed drills, flail mowers.

BLUE FIFTY
ul. Łukasiewicza 10
31-429 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu: Hubert Herbuś
Telefon: +48 781 217 204
E-mail: h.herbus@blue-fifty.com
Strona internetowa: http://blue-fifty.com/
Facebook:
https://web.facebook.com/BlueFiftyPolska/?_rdc=1&_rdr

Blue Fifty specjalizuje się w stosowaniu innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska. Blue Fifty jako partner i wyłączny
dystrybutor firmy Agrocares w Polsce wprowadza rozwiązania
umożliwiające natychmiastowe analizy gleby. Naszym celem
jest dostarczenie w ręce rolników praktycznych informacji o glebie w bardzo krótkim czasie – tak aby odpowiednio szybko mogli
zareagować.
Blue Fifty specializes in the application of innovative technologies in environmental engineering. Blue Fifty as a partner and
exclusive distributor of Agrocares in Poland provides solutions
for immediate soil analysis. Our aim is to provide practical information to farmers about the status of their soil in a very short
time, upon which they can act
BOGBALLE A/S
Bøgballevej 78
DK-7171 Uldum
DANIA/DENMARK
e-mail: bogballe@bogballe.com
www.bogballe.com

Bomet Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Berka Joselewicza 2
07-100 Węgrów
tel.: +48 25 792 38 88, +48 25 691 78 06
fax: +48 25 792 27 32
e-mail: bomet@bomet.pl
www.bomet.pl
www.facebook.com/Bomet.wegrow

Nasza firma produkuje maszyny: agregaty uprawowe, agregaty
uprawowo-siewne, agregaty podorywkowe, wały strunowe, kultywatory, kopaczki, brony talerzowe, brony talerzowe kompaktowe, brony wirnikowe, pługi, sadzarki do ziemniaków, pielniko-obsypniki, glebogryzarki, głębosze, siewniki zbożowe, kosiarki
bijakowe.
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BONDIOLI-PAVESI Sp. z o.o.
ul. Poznańska 71
76-200 Słupsk
tel. 59/842 72 69
e-mail: biuro@bondiolipavesi.pl
www.bondoli.pavesi.pl

BORGA Sp. z o.o.
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
tel. 58/ 629 94 44
e-mail: info@borga.pl
www.borga.pl

Firma Borga sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej Grupy
Borga powstałej w roku 1973 w Szwecji. W Polsce firma działa
od 1993 roku. Grupa Borga posiada swoje przedstawicielstwa
w kilkunastu krajach Europy. W Polsce umiejscowiony jest biuro
projektowe i głowny zakład produkcyjny. Firma Borga projektuje,
produkuje i montuje m.in. hale magazynowe, budynki inwentarskie, ujeżdżalnie, magazyny na produkty rolne, hale garażowe
na sprzęt rolniczy i inne typy budynkow.
Company Borga sp. z o.o. is a part of international Borga Group,
established in 1973 in Sweden. Borga Group is represented in
several European countries. Design office and main production
plant is positioned In Poland. We design, produce and assemble warehouses, halls for livestock, riding halls and many other
types of buildings.
BRANDI PRODUCENT OPRYSKIWACZY 		
Złotki 45
07-140 Sadowne
tel. 516 257 886
e-mail: biuro@brandi.com.pl
www.brandi.com.pl

Firma „BRANDI’’ została założona w 1993 roku. Zajmujemy się
produkcja i sprzedażą maszyn rolniczych. Produkujemy m.in.
opryskiwacze polowe i sadownicze, zawieszane i zaczepiane,
rozsiewacze nawozow. Zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą!
„BRANDI” company was founded in 1993. We handle the manufacture and sale of agricultural machinery. We manufacture,
among other things, field and orchard sprayers, mounted and
trailed fertilizer spreaders. Please, get familiar with our offer!
Bredal Polska – R.B. Usługi i Handel
ul. Zielona Dolina 4D
77-320 Przechlewo
tel. 608 308 411
e-mail: laursenconsult@onet.pl
www.bredalpolska.pl

B
BROCHARD POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bydgoska 75
78-600 Wałcz
tel. 67/ 258 33 57
e-mail: biuro@brochard.pl
www.brochard.pl

Bugoo Engineering
33-1-8-6, Xinggong S. 5th Str., Shahekou Dist
116000 Dalian Liaoning
CHINY
tel. 86/ 13940647551
e-mail: info@bugoo.net
www.bugo.net

Firma Bugoo Engineering specjalizuje się w technologii przetwarzania nasion i zbóż od 2014 roku. Firma rozwija się bardzo
szybko dzięki ciężkiej pracy naszych młodych, ale doświadczonych pracowników. Wszyscy inżynierowie ds. prac badawczo-rozwojowych są absolwentami wiodącej chińskiej uczelni
w zakresie technologii obróbki ziaren lub projektowania mechanicznego.
Bugoo Engineering dedicates in seeds and grains processing
technology since 2014. The company grows repidly due to the
hard working of our young but experienced staff. All R&D engineers are graduated from China’s top university major in grains
handling technology or mechanical designing.

BÜHLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 62
02-146 Warszawa
tel. 22 412 62 63
e-mail: office.warsaw@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com

Buhler – Grain Logistics jest globalnym dostawcą profesjonalnych technologii w zakresie urządzeń transportujących, maszyn
czyszczących, innowacyjnych suszarni oraz magazynow zbożowych. Obecnie dostarczamy urządzenia i kompletne rozwiązania do punktow skupu zboża, terminali portowych, słodowni,
mieszalni pasz, zakładow produkujących żywność, czyli – dla
całego łańcucha żywnościowego związanego z sektorem zbożowym.
Buhler – Grain Logistics is a global supplier of professional
technologies in the field of conveying equipment, cleaning machines, innovative dryers and grain storages. At present we
provide the equipment and solutions for grain collection points,
port terminals, malting plants, fodder mixing plants and food
manufacturers – i.e. for the whole food chain connected with
grain segment.

Bulmach Sp. z o.o.
02-761 Warszawa
ul. Cypryjska 20
tel: +48 22 840 65 68
e-mail: poczta@bulmach.pl
www.bulmach.com

Firma Bulmach jest przedstawicielem w Polsce bułgarskich producentów hydrauliki siłowej: M+S Hydraulic, Badestnost, Caproni oferując 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.
Hydraulic components: gear pumps up to 4 sections; analog for
BOSCH, CASAPPA, PARKER other, hydraulic motors, analog
for DANFOSS, and other, hydraulic steering units, analog for
DANFOSS, hydraulic directional control valves, manually operated, monoblock & sectional, directional control valves with
solenoid, panels for solenoid valves (12V, 24V), powerpacks,
minipowerpacks, valves.

BURY MASZYNY ROLNICZE – Wojciech Bury
ul. Woźniaków 4 b
99-300 Kutno
tel. 24/ 254 20 48
email: office@bury.com.p
www.bury.com.pl

BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
tel. 22 858 20 03
e-mail: info@buttimer.pl
www.buttimer.pl

Buttimer Polska od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu,
doradztwie i wykonawstwie obiektow w obrębie takich sektorow
przemysłu jak masowy transport towarow sypkich, nasiennictwo, magazynowanie czy wytwornia pasz. Oferta obejmuje dostarczanie samych urządzeń jak i kompleksowe indywidualnie
dobrane rozwiązania.
Buttimer Polska has been specializing for many years in designing, consulting and construction of facilities within industry
sectors, such as, dry bulk handling, seed processing, storage
or feed milling. Our offer includes equipment delivery but also
a complete and individually suited solutions.
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Calc Group Sp. z o.o.
Zielęcin 102C 98-332 Rząśnia
www.calcgroup.pl
biuro@calcgroup.pl
NIP PL 5080092709 Reg. 365939792
+48 690006523

Producent nawozów wapniowych.
Manufacturer of calcium fertilizers.
CAMSO POLSKA S.A.
ul. Trakt Brzeski 35
05-077 Warszawa
tel. 22/ 783 39 74
e-mail: beata.warzywoda@camso.co
www. camso.co

Camso światowy lider w projektowaniu, produkcji i dystrybucji
opon Camso i Solideal, felg, gąsienic i systemów gąsienicowych
do zastosowań poza drogami: transport wewnętrzny, budownictwo, rolnictwo i sporty motorowe. Najbogatsza oferta gąsienic
i zamiennych systemów gąsienicowych dla rolnictwa: zwiększona mobilność/wydajność pracy/siła uciągu, ułatwiona praca na
miękkim podłożu, brak niszczenia gleby.
Camso world leader in designing, production and distribution of
Camso and Solideal tires, wheels, tracks and conversion track
systems for off-the-road applications used in MH, Con, Agri and
Powersport. The widest range of tracks and conversion track
systems for Agri producers. Camso systems give mobility, flotation, overall efficiency, better work on soft ground, minimalize
ground compaction and field damage.

CANTONI GROUP
ul. 3 Maja 28
43-400 Cieszyn, Poland
tel.: +48 33 813 87 00
fax: +48 33 813 87 01
e-mail: motor@cantonigroup.com
www.cantonigroup.com

Grupa Cantoni to wiodący światowy producent silników elektrycznych o mocy od 0,04 kW do 6000 kW oraz hamulców elektromagnetycznych. Nasze fabryki (Celma Indukta, Besel i Emit)
produkują silniki dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. rolnictwa,
górnictwa, energetyki, itd., w wykonaniach standardowych i specjalnych, zgodnie z normami polskimi i międzynarodowymi. Hamulce produkowane są w firmie Ema-Elfa.
Cantoni Group is a leading worldwide producer of electric motors
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 produced in factories:
Celma Indukta, Besel and Emit; brakes in the factory Ema-Elfa.
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CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie
ul. Rolna 2/4
62-280 Kiszkowo
tel. 61/424 91 00
e-mail: lnb@lnb.pl
www.lnb.pl

CARRE SAS
2 Z.A Les Fours
85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS-Francja
tel. + 33(0)251 07 82 35
e-mail: carre@carre.fr

Od 75 lat Carre daje rolnikom innowacyjne rozwiązania, służy im
w przygotowaniu gleby, siewu i nawożenia zlokalizowanego, zagęszczeniu oraz w odchwaszczaniu mechanicznym. Polskim importerem maszyn Carre, jest Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp z o.o. (Kowróz,87-148 Łysomice,tel.+48(0-56)6757312).
Since 75 years Carre gives farmers innovative solutions, serves
them in preparing the soil, sowing and fertilizing localized, compaction and mechanical weed control. Polish importer of Carre’s
machines is Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp o.o. (Kowróz, 87-148 Łysomice, tel. + 48 (0-56) 6757312).
Casada Polska Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 63
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 97/ 737 41 14
e-mail: biuro@casadapolska.com
www.casada.pl

Od 16 lat Casada jest liderem w branży wellness na rynkach europejskich. W naszej ofercie znajdują się: – fotele masujące – pozwalające na kompleksowy masaż całego ciała – maty i poduszki
masujące – kompaktowe i przenośne – urządzenia do treningu
wibracyjnego Naszym Klientom oferujemy korzystne warunki zakupu, gwarancję nawet do 10 lat oraz serwis door-to-door.
Since its founding in 2000, Casada is a leader in the wellness
branch in the European markets. In our offer there are: – massage chairs – for massage of the whole body – different massage devices – compact & portable – fitness equipment – vibration trening We offer to our clients favorable terms of purchase,
warranty to up to 10 years and service door-to- -door.

CAST SA
ul. Wodna 18
58-160 Świebodzice
tel. 74/854-46-46
e-mail: cast@cast.pl
www: cast.pl

CAST SA – polski producent folii do sianokiszonki ULTRAX oraz
folii stretch do pakowania ręcznego i maszynowego. Firma dzia-

C
ła od 1999 roku, nasze produkty trafiają do klientów na całym
świecie a ich wysoka jakość została doceniona poprzez uzyskanie ponad 20 różnego rodzaju certyfikatów i wyróżnień.
Cast sa – Polish manufacturer of silage film ULTRAX, hand
and machine stretch films. Company has been present at the
Polish market since 1999, you can find our products all around
the world, high Quality has been appraciated by more than 20
different awards and certificates .

CBT Polska Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 280
85-831 Bydgoszcz
Tel. 52 348 24 75
www.cbt.net.pl
www.facebook.com/cbtpolska/

CBT Polska Sp. z o.o. jest polską firmą z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży narzędziowej. W ofercie firmy znajdują
się artykuły od czołowych, cenionych na arenie międzynarodowej, producentów z kraju i zagranicy. Od sześciu lat oferujemy
także chemiczne i techniczne produkty we własnej marce CFI
Chemistry for Industry oraz CFI Created for Industry. Jesteśmy
autoryzowanym dystrybutorem takich marek jak: FACOM, Hitachi, Milwaukee, UNIOR, FLEX czy TESA.
CBT is Polish company with a 10-year experience in the tool
branch. Our strength is an attractive offer of professional industrial chemicals, tools, standardized parts and power tools. We
offer products from leading, well-known producers both from
Poland and abroad. For six years we have also offered chemical
and technical products in our own brands: CFI Chemistry for Industry and CFI Created for Industry. We are an authorised distributor of such brands as: FACOM, Hitachi, Milwaukee, UNIOR,
FLEX or TESA.
CELIKEL TARIM
Valilhsandede Cd.No 2 Selcuklu
TR-42250 Konya
TURCJA/ TURKEY
tel. 501 427 955
e-mail: office@celikel.pl
www.celikel.pl

Center Plast Sp. z o.o.
ul. Strzeleckiego 6
47-133 Jemielnica
tel. + 48 77/ 40 48 555
fax + 48 77/ 40 48 557
e-mail: centerplast@centerplast.pl
www.centerplast.pl

Center Plast zaopatruje rolnictwa oraz ogrodnictwa w 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 materials 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.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH SP. z o.o.
ul. Sienkiewicza 76
25-501 Kielce
tel. 41/366 02 78
e-mail: biuro@cnkielce.pl
www.cnkielce.pl

CENTRALNE TARGI ROLNICZE
ul. Aleja Katowicka 62
05-830 Nadarzyn
tel. 22/ 122 02 87
e-mail: info@warsawexpo.eu
www.centralnetargirolnicze.pl

Centralne Targi Rolnicze 2018 to jedna z największych rolniczych imprez targowych w Polsce. To powierzchnia 70 000 m2
ekspozycji wystawienniczej w trzech halach. To bogata oferta
ponad 300 producentów i dostawców maszyn i urządzeń rolniczych, środków do produkcji rolnej oraz usług specjalistycznych
dla branży. Zapraszamy w dniach 30 listopada – 2 grudnia do
Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.
Central Agricultural Trade Fairs 2018 is one of the biggest
agriculture exhibitions in Poland. Organized in three exhibition halls on the area of 70 000 sqm. It presents an offer of
over 300 producers and suppliers of agricultural machinery,
means of production and specialized services for agribusiness support. Lets meet 30 Nov - 2 Dec in Ptak Warsaw Expo
in Nadarzyn.

CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 14
63-000 Środa Wielkopolska
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tel. 605 448 045
e-mail: ctr@goldoni.pl
www. twojciagnik.pl

Od 2004 roku jesteśmy importerem włoskich ciągników marki GOLDONI. Jednoosiowych od 5-14 KM i dwuosiowych od
22-95 KM. Oferujemy również łopaty mechaniczne marki SELVATICI, glebogryzarki rzędowe FINA, maszyny do uprawy
warzyw, maszyny do rekultywacji gleby. W ofercie są: kosiarki
samojezdne GRILLO, maszyny komunalne, maszyny do trawy sztucznej i naturalnej oraz do szkółek i firm zakładających
ogrody.

CFCAI SAS
Route de Montgerain-B.P. 04
FR-60420 Tricot
FRANCJA/ FRANCE
tel. 33/ 0344 515 350
e-mail: export@groupecfc.fr
www.cfcai.com

Centrum Waloryzacji Nawozów Naturalnych
Voorteindseweg 18, 5091 TK Middelbeers
tel. +31 6 51013712
e-mail: jan.roefs@mestverwaarding.nl
www.mestverwaarding.nl

Reliable and efficient solutions for the conservation of your crops
Multi-cereal recirculating or continuous dryer: 20 to 1000 tons/
day, Low energy consumption, Sustainability and ease of operation, filtration system for environmental protection.Multi-cereal
rotary cleaners: up to 400 tons/hour, Precision, performance,
Versatility on difficult products, Automated, Low power consumption. Hotline after-sales service 7/7.

Nawóz naturalny jest ważnym źródłem niezbędnych minerałów
i biomasy, a zatem ważnym ogniwem przemian w kierunku gospodarki cyrkularnej. Dlatego, z przyjemnością przedstawiamy
Państwu firmy w naszym Pawilonie Holenderskim, zajmujące się
nawozami naturalnymi i polepszaniem jakości gleby. Firmy te
zajmują się produkowaniem nawozów naturalnych i systemów
pomiaru jakości gleby.
Manure is an important source of scarce minerals and biomass, and thus has an indispensable role in the transition to a
circular economy. Therefore, it is a pleasure to introduce the
Dutch participants in our Holland Pavilion, dedicated to natural
fertilizers and improvement of soil quality. These Dutch companies are active in producing natural fertilizers and soil analysis
systems.

Cerjak d.o.o.
Žadovinek 38
8273 Lesko,vec pri Krškem
Słowenia
Tel.: +48 503 508 083
www: www.cerjak.si
e-mail: krzysztof.gredel@cerjak.si

Firma Cerjak zajmuje się produkcją wałów przegubowo-teleskopowych do profesjonalnego użytku w maszynach rolniczych, leśnych oraz komunalnych. Oferujemy opatentowany mechanizm
przyłączeniowy, elastyczną osłonę gumową oraz bardzo łatwą
obsługę i konserwację.
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Przodujemy w suszeniu, czyszczeniu zboża oraz jego transporcie i przechowywaniu. Suszarnie o pracy ciągłej/porcjowe: 20 do
10000 t/24 h pszenicy, niskie zużycie energii, łatwość obsługi,
ochrona środowiska. Czyszczalnie sortowniki: ponad 400 t/h,
dokładność, wydajność, zautomatyzowana, niskie zużycie energii. Serwis Eksploatacyjny 7 /7.

CLAAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
64-320 Buk

CLAAS jest niemiecką firmą rodzinną oraz wiodącym światowym producentem maszyn rolniczych, który zatrudnia około
11 000 pracowników przy rocznych obrotach przekraczających 3,8 mld euro. 14 zakładów produkcyjnych na całym
świecie, liczne spółki zależne, w tym także CLAAS Polska
Sp. z o.o. oraz gęsta sieć handlowa i serwisowa, gwarantują
wszystkim klientom bliski i bezpośredni kontakt z firmą. Kombajny zbożowe CLAAS zdobyły wiodącą pozycję na rynku
europejskim, a sieczkarnie polowe CLAAS zajmują pierwsze
miejsce w skali światowej. Paleta produktów obejmuje także
ciągniki, prasy kostkujące i rolujące, maszyny do zbioru użytków zielonych, ładowacze teleskopowe i najnowszą technologię informacyjną w dziedzinie rolnictwa. CLAAS – Jesteśmy
blisko Was.
CLAAS is a German family company and a leader in production
of agricultural machinery worldwide, with around 11.000 employees and turnover of over 3.8 billion Euro. 14 production plants,
a lot of subsidiaries, among others CLAAS Polska Sp. z o.o.,
and a wide sales and service network guarantee direct and
close contact to the company. CLAAS combines have a leading
position on the european market, CLAAS forage harvesters are
market leaders worldwide. The product range includes also tractors, round and big square balers, forage harvesting machinery,

C
telehandlers and the newest information technology for agricultural management. CLAAS – Close to you.
CNH INDUSTRIAL KUTNO Sp. z o.o.
ul. Metalowa 15
99-300 Kutno
tel. 24/ 355 96 24
www.kongskilde.com

CONTINENTAL OPONY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16C
02-092 Warszawa
tel. 22/ 577 13 00
e-mail: biuro@conti.d
www.continental-opony.pl/specialty

Continental opracowuje inteligentne technologie do transportu
osób i towarów. Jako niezawodny partner, międzynarodowy
dostawca branży motoryzacyjnej, producent opon i partner
przemysłowy dostarcza trwałe, bezpieczne, komfortowe, indywidualne i niedrogie rozwiązania. Obecnie Dział Opon obejmuje
24 zakłady produkcyjne i rozwojowe zlokalizowane na całym
świecie, gdzie zatrudnia około 54 000 pracowników.
Continental develops pioneering technologies and services for
sustainable and connected mobility of people and their goods.
Continental ranks among the technology leaders in tire production and offers a broad product range for passenger cars, commercial vehicles and makes a major contribution to safe, costeffective and ecologically efficient mobility. The Tire division has
24 production and development locations worldwide with around
54,000 employees.
CORPS AGRO
Wysoki 59A
95-011 Bratoszowice
tel. 42 719 42 07
e-mail: maszyny@skladnicarolnicza.pl
www.skladnicarolnicza.pl
CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
tel. +48 32 624 95 01
fax +48 32 624 95 99
e-mail: biuro@creaton.pl
www.creaton.pl

Płyta falista z włóknocementu CREATON to ekologiczne rozwiązanie dla dachów i elewacji w budownictwie rolniczym, mieszkaniowym i przemysłowym, o wysokich walorach użytkowych i estetycznych. Do produkcji płyty wykorzystywane są wyłącznie naturalne surowce, a dzięki zastosowaniu włókien zbrojeniowych
i pasków polipropylenowych zwiększona została jej odporność
i wytrzymałość. Nie zawiera azbestu. Posiada 25 lat gwarancji.

Credit Agricole Bank Polska S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
tel. +48 71 79 97 159 lub 801 700 000
www.credit-agricole.pl
Facebook: www.facebook.com/CreditAgricoleBank

Credit Agricole Bank Polska to bank, który uważnie słucha klientów i buduje z nimi długotrwałe relacje. Proponuje rozwiązania
dopasowane do indywidualnych potrzeb, Jako bank uniwersalny, Credit Agricole Bank Polska zapewnia rozwiązania dla
klientów indywidualnych, rolników i przedsiębiorstw rolniczych,
małych i średnich firm oraz międzynarodowych korporacji.
Credit Agricole Bank Polska is a bank that listens attentively to
its customers and builds long-term relationships with them. The
bank offers solutions tailored to the needs of individual customers. As a universal bank, Credit Agricole Bank Polska offers its
solutions to individuals, farmers, agribusiness customers, small
and medium enterprises, as well as international corporations.

CYNKOMET Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
16-020 Czarna Białostocka
tel. 85/710 20 23
e-mail: cynkomet@cynkomet.pl

Polski producent szerokiej gamy przyczep rolniczych oraz rozrzutników obornika cynkowanych ogniowo. Usługi cynkowania
w Czarnej Białostockiej (wanna – 9 x 1,5 x 3 m) i w Wyszkowie
(wanna – 13 x 1,5 x 3m, cynkownia wirowa).

CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.
Sokołowo 1c
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 606 971 559
e-mail: biuro@uprawapasowa.pl
www.uprawapasowa.pl

Firma Czajkowski Maszyny zajmuje się produkcją agregatów
do uprawy pasowej. Flagowym produktem firmy są agregaty
Czajkowski ST o szerokości od 3 do 6 metrów. W ofercie znajdują się również agregaty STZ przeznaczone dla mniejszych
gospodarstw oraz przystawki siewne PS. Nasze maszyny są
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uniwersalne, dają one możliwość prostej rozbudowy agregatu
do większej szerokości gdy zajdzie taka potrzeba.
The company Czajkowski Maszyny deals on production aggregates for strip till. Major product of our company are aggregates
Czajkowski ST working width from 3 to 6 meters. In our offer
there are also STZ units intended for the smaller farms and PS
seeding accessory. Our machines are universal and give the
possibility of a simple extension of the aggregate to a greater
width when we need it.

Czekała WAGI S.C.
ul. Sosnowa 55
64-100 Leszno
tel. 606-837-294
e-mail: biuro@czekala-leszno.pl
www.czekala-leszno.pl

Firma Czekała jest producentem wysokiej jakości wag samochodowych, 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 wymiarach niż przedstawione w naszej ofercie. Obecnie firma projektuje również wysokowydajnościowe mieszalnie pasz, które są
w pełni zautomatyzowane, a ich wydajność sięga nawet 15 ton/
godzinę. Masz pytania? Chcesz obejrzeć nasze produkty? Zapraszamy na stoisko!
Czekała Firm is a manufacturer of high quality weighbridges,
live stock weighs, industrial scales, as well as mixers and silos.
We offer stainless steel, acid resistant and galvanized devices.
It is possible to make customized scales, according to individual
needs with different dimensions than those presented in our offer. At present, the firm also designs high-performance, fully
automated feed mixing plants, whose output reaches as much
as up to 15 tonnes / hour. Do you have any questions? Do you
want to have a glimpse of our products? You will be welcome
at our stand!
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tel.: 691-506-875; 531-470-184
e-mail: biuro@andotech.pl
www.dafagro.com

DAFAGRO to producent maszyn rolniczych – wozów paszowych, rozrzutników obornika i innych urządzeń o wysokiej
jakości, które w pełni zaspokoją oczekiwania odbiorców. W
trakcie procesu budowy maszyn dbamy o jakość i najdrobniejsze szczegóły. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem
technicznym oraz doświadczonym personelem. Oferujemy
standardowe maszyny i nietypowe rozwiązania dla wszystkich
gospodarstw.
We would like to introduce you our Company: DAFAGRO. The
company specializes in production of feed mixers, spreaders
and machines for preparing the food for animals. We offer professional machines, high-end finishing and very good services.
We produce machines and components according to customer
specification.
DAL-BO A/S
Bindeballevej 69
DK-7183 Randbøl
DANIA / DENMARK
tel. 48/ 570 604 703
e-mail: jb@dal-bo.dk
www.dal-bo.com

Dal-Bo jest duńskim producentem maszyn rolniczych o 65
letniej tradycji. Jesteśmy światowym liderem w produkcji
wałow uprawowych o szerokościach roboczych do 24 metrow. Nasze pierścienie z sześcioletnią gwarancją cieszą
się ogromną popularnością na arenie międzynarodowej. W
naszej ofercie znajdą także państwo szereg maszyn do precyzyjnej uprawy przedsiewnej. Zapraszamy do odwiedzenia
naszego stoiska.
DanBred Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Konarskiego 2A
86-320 Łasin
tel. 513 145 102
e-mail: rafal.klepczynski@danbredint.pl
www.danbred.pl

DA LANDTECHNIK
Niniew 4
63-313 Chocz
tel. 662 756 446
e-mail: dalandtechnik@dalandtechnik.com
www.dalandtechnik.com

DANFOIL A/S
Jellingvej 14
DK-9230 Svenstrup
DANIA
tel. 669999121
e-mail: info@danfoil.dk
www.danfoil.dk

DAFAGRO – ANDO TECH Sp. z o.o.
Starkówiec Piątkowski 33
63-013 Szlachcin

Suntree jest dystrybutorem opryskiwaczy polowych firmy danfoil. Sprzedajemy opryskiwacze napędzane strumieniem powietrza. Są nimi opryskiwacz zawieszany AirBoss 1000  L 15-24 M,
zaczepiane ConCorde 3000 L 24-36 M oraz samojezdne AirForce1 6600 L 24-36 M. Specjalny atomizer pozwala aplikować ciecz roboczą od 30 L – 50 L/ha. Maksymalny wydatek to
80 L/ha. Są to opryskiwacze o bardzo dużej wydajności zapewniające maksymalne pokrycie roślin.

D
Fuchs, Shell, Castrol, Orlen. Fuel and AdBlue tanks, tanks for
fertilizers - RSM / UAN (Kingspan Environmental), calf hutches
(CalfOTel). Professional cleaning products (ORAPI).

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Choryń 27
64-000 Kościan,
tel. 065/513 48 13
fax 065/513 48 06
e-mail: danko@danko.pl

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości
kwalifikowany materiał siewny roślin rolniczych. W ofercie odmiany żyta, pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego,
owsa, jęczmienia jarego i ozimego, grochu siewnego i pastewnego, bobiku, soi, wyki siewnej, lucerny mieszańcowej, życicy
trwałej i wielokwiatowej, festulolium, tymotki łąkowej, mietlicy
białawej oraz kostrzewy trzcinowej i szczeciniastej.
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. offers top quality certified
seeds of cereals including varieties of rye, winter and spring
wheat, winter and spring triticale, oats, spring and winter barley, field bean and field pea, fodder pea, common vetch, sand
lucerne, italian and perennial ryegrass, festulolium, timothy, red
top, tall and hard fescue.

DAV Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ozimska 184
45-310 Opole
tel.: 77 458 07 46
fax.: 77 457 66 59
e-mail: opole@dav-vogel.pl
strona www: http://dav-vogel.pl/
profil Facebook: https://www.facebook.com/vogel.dav/
Oddział Wrocław:
ul. Tarnogajska 5
50-426 Wrocław
tel.: 71 782 84 66
e-mail: wroclaw@dav-vogel.pl

DAV Vogel oferuje filtry Fleetguard i Techfilter do wszystkich
typów maszyn. Łańcuchy niemieckiej firmy Iwis (Elite, Jwis, Flexon) do kombajnów, pras oraz innych maszyn. Części zamienne
Frank Original do maszyn uprawowych. Pasy napędowe: Optibelt, Gates, Tagex. Oleje i smary: Fuchs, Shell, Castrol, Orlen..
Zbiorniki na paliwo i AdBlue, zbiorniki na nawozy – RSM (Kingspan Environmental), domki dla cieląt (CalfOTel). Profesjonalna
chemia do mycia (ORAPI).
DAV Vogel offers Fleetguard and Techfilter filters to all type of
machines. German chains Iwis (Elite, Jwis, Flexon) to harvesters, balers and other machines. Frank Original wear parts and
components. Belts: Optibelt, Gates, Tagex. Oils and greases:

DD Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
83-300 Kartuzy
tel. 799 926 298
e-mail: dd.spzoo@wp.pl
www.chsluban.com

Producent cylindrów hydraulicznych tłokowych i nurnikowych.

DEFRO Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Solna 24
00-403 Warszawa
tel. 41/ 303 80 85
e-mail: biuro@defro.pl
www.defro.pl

„DEFRO” – Polski lider w produkcji kotłów C.O. Naszym celem
jest dostarczanie klientom urządzeń, które cechuje nowoczesność
i wysoka sprawność przy użyciu najnowszych technologii produkcji. Kotły Defro spełniają wymagania energetyczno – emisyjne
KLASY 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz Dyrektywą
EKOPROJEKTU ustanowioną przez Parlament Europejski. Priorytetem firmy jest udział w programach ograniczenia niskiej emisji
i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. „DEFRO” wdrożyło oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny
z normą: Certyfikat PN-EN ISO 9001-2009 / EN ISO 9001:2008.

DENIS S.A.
Avenue Louis-Denis
FR-28160 Brou
FRANCJA/ FRANCE
tel. 33/023 797 66 11
e-mail: info@denis.fr
www.denis.fr

Firma DENIS, działając nieprzerwanie od 1855 roku, specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży urządzeń do mechanicznego
transportu i czyszczenia zbóż. DENIS to nowoczesne rozwiązania 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, powder 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 t/h. suitable in the agricultural
and industrial sectors.
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DESO Engineering LTD
Slade Way Williton
GB-TA44TB Somerset
Wielka Brytania

Dex-Oil Sp. z o.o. oferuje zbiorniki plastikowe do transportu
ON o pojemności od 250 do 950l oraz stacjonarne od 1500 do
9000l wraz z systemem dystrybucyjnym oraz zbiorniki stalowe
o poj. od 900 do 100 000l wyposażone w systemy zarządzania
paliwem. W naszej szerokiej ofercie znajdują się wszelkie elementy i podzespoły do dystrybucji paliw i olejów, AdBlue oraz
RSM (pompy, przepływomierze, systemy zarządzania, systemy
kontroli paliwa itp.).

DETAL-MET Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 111
87-800 Włocławek
tel. 54/ 235 55 50
e-mail: detalmet@detalmet.pl
www.detalmet.pl

DIECI S.R.L.
Via Ettore Majorana 2/4
I-42027 Montecchio Emilia
WŁOCHY / ITALY
tel. 39/ 0522 86 96 11
e-mail: info@dieci.com
www.dieci.com

Firma DETAL-MET Sp. z o.o. to polski producent systemów
wodnych z wieloletnim doświadczeniem. Naszym celem jest wysoka jakość oferowanych produktów potwierdzona badaniami,
atestami oraz aprobatami technicznymi. Naszym kontrahentom
oferujemy współpracę w szerokim zakresie: od produkcji po doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych.
Company DETAL-MET Sp. z o.o. is a polish manufacturer of
water systems with many years of experience. Our goal is high
quality of our products confirmed by tests, approvals and technical approvals. We offer our clients a wide range of services: from
production to consulting in the field of technical solutions.

Develagro
Byków, ul. Gajowa 5
55-095 Mirków
www.develagro.pl
Krzysztof Potoczny
tel. 697-255-149
mail: krzysztof.potoczny@develagro.pl
Karolina Potoczna
tel.: 739-401-127
e-mail: karolina.potoczna@develagro.pl

Firma Develagro specjalizuje się w budowie hal łukowych. Konstrukcja jest samonośna, nie potrzebuje żadnych dodatkowych
elementów wsporczych. Posiadamy mobilną maszynę profilującą łuki bezpośrednio na miejscu budowy. Ich rozpiętość może
sięgać nawet do 20m. Łączenie profili za pomocą falcowania
czyli zaginania gwarantuje 100% szczelność, a przekrycie łukowe do 200 m2 stawiamy w 24h.

DEX-OIL Sp. z o.o.
ul. Erazma Ciołka 8/41/43
01-402 Warszawa
tel. 534 362 008
e-mail: marcin@diesel-oil.pl
www.disel-oil.pl
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Diesel Service F.T.U.H. Paweł Protasiuk
ul. Brzeska 194
08-110 Siedlce
tel. +48 696 813 551
e-mail: biuro@turbosprezarki-nowe.pl
www.turbosprezarki-nowe.pl
https://www.facebook.com/noweturbosprezarki/

Diesel Service jest firmą handlową skoncentrowaną na kompleksowym zaopatrywaniu rynku w części zamiennedo maszyn
rolniczych i budowlanych. W naszej ofercie znajdą Państwo:
sprzęgła wiskotyczne, wentylatory, turbosprężarki, wtryskiwacze
paliwa, pompy wtryskowe, sprężarki klimatyzacji, osuszacze powietrza, zawory EGR, chłodnice wody, powietrza, klimatyzacji,
oleju, hydraulikę siłową Bosch Rexroth.
Diesel Service is a trading company focused on comprehensive
supply of spare parts for agricultural and construction machinery.
In our offer you will find: viscous couplings, fans, turbochargers,
fuel injectors, injection pumps, air conditioning compressors,
air dryers, EGR valves, water, air, air conditioning, oil coolers,
Bosch Rexroth power hydraulics.

DITTA SERIA
Żdżary 75 A
26-420 Nowe Miasto Nad Pilicą
tel. 48/674 41 71
e-mail: dittaseria@dittaseria.pl
www.dittaseria.pl

Firma Ditta Seria działa na polskim rynku od 1992 r. Jej działalność obejmuje produkcję: konstrukcji stalowych (hale, wiaty),
zbiornikow kwasoodpornych, wag i wywrotnic samochodowych,
maszyn sadowniczych. Ponadto firma Ditta Seria jest Dystrybutorem ładowarek teleskopowych firmy DIECI dla rolnictwa
i budownictwa.

D
DLF SEEDS Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2c
14-200 Iława
tel. 506 689 104
e-mail: lukasz.maskiewicz@dlf.com
www.dlf.com

D LIGHT LTD
Kraków, Polska
tel.: +48 796 689 481
e-mail: gag@dlwest.eu
www.dlagro.pl

Firma D LIGHT – producent i dostawca nowoczesnych maszyn budowlanych. Siedziba firmy znajduje się na Ukrainie
w m. Charków. Już w ciągu dwóch lat działa przedstawicielstwo
firmy w Polsce, oferując klientom produkt własnej produkcji, któremu nie ma analogów w Europie, manipulator hydrauliczny DL
AGRO. Przeznaczony jest dla gospodarstw rolnych i wykorzystywany przy załadunku/rozładunku nawozów, materiału siewnego, które są transportowane w workach Big Bag.
“D LIGHT” company is a producer and supplier of modern
special equipments. Main office of the company is located in
Ukraine, the city of Kharkov. A filial of the company in Poland
was established two years ago, and it offers customers a product
of in-house manufacture which has not analogues in Europe,
that is hydraulic manipulator “DL AGRO”. It is meant for farm
enterprises and is used for loading / unloading of fertilizers and
seeds, which are transported in “Big Bags”.

DMS-Technology sp.z o.o.
ul.Wesoła 11a
58-214 Oleszna
www.dms-technology.com

Produkcja maszyn i konstrukcji spawanych od etapu projektu
poprzez symulacje w programach typu CAD, aż po kompleksowe wykonawstwo. Produkty DMS dedykowane są dla przemysłu, rolnictwa i klientów komercyjnych. Podstawowe produkty firmy to: Workownice, Separatory do zboża. Linie technologiczne
oraz podajniki taśmowe.
Production of welded machines and structures, from the design
stage, through simulations in CAD programs, to a comprehensive execution of the project. DMS products are dedicated to
industry, agriculture and commercial clients. The company’s
main products are: baggers and grain separators, along with
technological lines and belt feeders.

DOLFOS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
UL. Gliniana 6
97-300 Piotrków Trybunalski
www.dolfos.pl; dolfos@dolfos.pl
tel. +48 44 616 30 51; 44 616 31 51

Polski producent mieszanek paszowych uzupełniających oraz
premiksów dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich, a także
dla gołębi, zwierząt futerkowych, psów, kotów i ryb. Produkujemy również preparaty mlekozastępcze, lizawki min. wit. Dla
bydła, wlewy żelowe, preparaty stymulujące ruję (krowy, lochy),
produkty do zakiszania i konserwacji pasz objętościowych.
W ofercie dla drobiu ciekawą pozycją są rozpuszczalne w wodzie mieszanki witaminowe.
Polish manufacturer of complementary feed and pre-mixtures
for all species of farm animals, as well as pigeons, fur animals,
dogs, cats, and fish. We manufacture milk replacers, licks and
gels with vitamins and minerals, formulas stimulating estrous (for
cows and sows), as well as products for ensiling and preservation of roughage. Among formulas for poultry, one should pay
attention to water-soluble sets of vitamins.
DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA
ul. Wiejska 3
Naglady
11-036 Gietrzwałd
tel. 89/ 512 35 13
e-mail: sekretariat@proagricola.com.pl
www.portalhodowcy.pl

Wydawca czasopism: Hodowca Drobiu, Indyk Polski, Hodowca
Bydła, Hodowca Trzody Chlewnej oraz katalogow branżowych:
Katalog Firm Drobiarskich, Katalog Firm Paszowych i książek:
Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerow, Vademecum chorob
drobiu rzeźnego, Kiszonki, Użytki zielone najwyższej jakości,
Krowy długowieczne, Znane i mniej znane rasy bydła, O Rozrodzie świń i nie tylko oraz Vademecum chorob świń. Firma
rodzinna o wyłącznie polskim kapitale.

DOMASZ TOMASZ WALIGÓRA
ul. Centralna 16
63-012 Dominowo
tel. 668 456 482
e-mail: domasz@domasz.com.pl
www.domasz.com.pl

Firma Domasz powstała w 2005 r. główny profil produkcyjny
przedsiębiorstwa dotyczy nowoczesnych systemów ważenia
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i pakowania. Urządzenia produkowane w firmie DOMASZ pozwalają efektywnie usprawnić proces naważania i pakowania
różnorodnych produktów. Produkcja nowoczesnych i niezawodnych maszyn dostosowanych do realiów polskiego rynku,
to główne cele stawiane przez pracowników i właścicieli firmy
DOMASZ.

DOZAGRO Radosław Rybacki
ul. Ludomiry Namysł 36
63-430 Odolanów
tel. 62 737 48 80
e-mail: dozagro@dozagro.com
www. dozagro.com

Oferta firmy DOZAGRO obejmuje: rozdrabniacze i ścielarki
słomy TOMAHAWK brytyjskiej firmy TEAGLE; linie do produkcji
brykietow ze słomy; wozy paszowe i ścielarki słomy fran cuskiej
firmy LUCAS.G; ścielarki międzyrzędzi na plantacjach truskawek brytyjskiej firmy KIDD; suszarnie ziarna kukurydzy OZSU;
rozdrabniacze mokrej kukurydzy do CCM.
DOZAGRO offers: mills and straw bedding Tomahawk from
British TEAGLE company; lines for the production of straw briquettes; feed wagons and straw bedding the French company
LUCAS.G; straw bedding KIDD company; corn dryers OZSU;
Mills for wet corn (CCM).

DRAMIŃSKI S.A.
ul. Owocowa 17
10-860 Olsztyn
tel. 89/527 11 30
e-mail: agri@draminski.com
www. dramiński.com

Firma DRAMIŃSKI S.A. od 1987 roku produkuje specjalistyczne
urządzenia przeznaczone dla rolnictwa, hodowli oraz weterynarii. Rozpoznawana jest na całym świecie jako producent małych
i przenośnych ultrasonografów do diagnostyki obrazowej zwierząt, urządzeń niezbędnych w hodowli tj. wykrywacze ciąży,
rui i Mastitis oraz wysoce precyzyjnych wilgotnościomierzy do
ziarna, siana i słomy.
DRAMINSKI S.A. company produces specialized equipment for
livestock and diary industry, agriculture and veterinary medicine
since 1987. DRAMINSKI is well known all over the world as
a producer of small and portable ultrasound scanners, devices
for breeders such as pregnancy, estrus and sub-clinical Mastitis detectors and precision moisture meters for grain, hay and
straw.

86

DRG-Agro Group
Daniel Gogolewski
Tuszyn 6
58-207 Tuszyn
tel. +48 74 832 46 15
fax +48 74 830 14 78
e-mail: marlena@drg-agro.pl
http://www.drg-agro.pl

DRG-Agro Group to od lat wiodący polski producent wyposażenia budynków inwentarskich dla bydła, koni, trzody chlewnej
i innych zwierząt hodowlanych. Siedziba firmy mieści się na
Dolnym Śląsku w Tuszynie koło Dzierżoniowa. Oferujemy między innymi: panele ogrodzeniowe i bramy dla koni, krów, owiec,
kóz, trzody chlewnej oraz innych, zwierząt hodowlanych, paśniki
dla koni, krów, owiec i kóz, przegrody legowiskowe dla krów,
przegrody paszowe dla bydła, bramy wysuwane, poskromy
dla bydła, poidła, koryta, boksy dla koni, konstrukcje dachowe
z plandekami. Wszystkie wyroby wyprodukowane są ze stali
i ocynkowane ogniowo. Wykonujemy konstrukcje na indywidualne życzenie klienta. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Drzewicz Wytwórnia Suszarń
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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.
Szeroki wybor modeli. Dysponujemy 17-letnim doświadczeniem
w produkcji suszarń do ziarna.
Grain dryers: stationary and mobile, heated with natural gas,
propane-butane, heating oil or biomass. Large selection of dryer
models. We have been manufacturing dryers for over 17 years.

DXD Engineering Poland Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
tel. 72 72 72 816
biuro@dxd.com.pl
facebook.com/dxdpoland

Producent najbardziej wydajnej maszyny do automatycznego
obierania cebuli na biało na rynku – O.E. 3.0. Wyjątkowy innowacyjny sposób obierania, bez potrzeby sortowania i kalibracji
cebuli oszczędza czas i ilość ludzi potrzebnych do obsługi.
100% polska myśl techniczna i wykonanie.

E
eAgronom
Veibri, Estonia
tel. +48 22 307 90 39, 726 396 215
e-mail: patryk@eagronom.pl, adam@eagronom.pl
www.eagronom.pl

eAgronom jest programem dla rolników. W 100% tworzony z sugestii i konsultacji z rolnikami eAgronom służy do zarządzania
gospodarstwem, automatycznego tworzenia raportów i analizy
zabiegów agrotechnicznych. Dziś naszym celem jest zwiększanie przychodów gospodarstwa przez dostarczanie informacji
niezbędnych przy podejmowaniu decyzji.
eAgronom is an essential farming software. Made entirely from
suggestions and and through consultations with real farmers we’re creating a tool for automatic government reporting and post-season analysis. Today we’re focused on increasing profitability
of one’s farm and bringing all of data together for easy decision
making process.

Eco Containers
Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
tel. +48 58 663 00 79
fax +48 58 663 03 61
e-mail: sales@ecocontainers.com
www.ecocontainers.com
www.facebook.com/kontenery

Należymy do grupy Balticon – polskiej firmy specjalizującej się
w obsłudze ruchu kontenerowego oraz obrocie kontenerami na
potrzeby wielu branż z całej Europy. Posiadamy w swojej ofercie kontenery wszystkich typów: magazynowe, transportowe,
chłodnicze, mieszkalne oraz specjalistyczne, m.in. do przechowywania zbóż. Ekonomia, elastyczność i ekologia – te wartości
przemawiają za naszymi produktami.
We are part of Balticon group – Polish company that specialises in
container traffic handling and containers trading for the purposes
of many branches of business all over Europe. Our offer comprises of containers of all types: storage, shipping, reefer, live in,
as well as specialised ones, such as for grains storage. Economy,
flexibility and ecology – those values speak for our products.

EGE SAFT SAN. TIC. LTD. STI
Aydın Caddesi 29 Ekim Mahallesi No: 33
TUR- 35000 Torbali/ IZMIR
TURCJA/TURKEY
tel. 90/ 232 853 84 54
e-mail: info@egeshaft.com
www.egeshaft.com

Firma Egeşaft rozpoczęła produkcję sprzęgła przeciążeniowego
wału maszyn rolniczych w 1994 r. Głównym powodem naszego
rozpoczęcia produkcji szybu jest brak firm, które są w stanie
wyprodukować wałek rolniczy w dostatecznej jakości. Nasza
firma odciągnęła inne firmy na swoim terenie w kraju o najwyższej jakości i różnorodności w całym okresie produkcji od ponad
20 lat, a eksportując do 45 krajów stała się jedną z wiodących
firm. Jakość produkcji Egeşaft została zbadana przez instytucje,
które mogą poświadczyć certyfikat CE, że kilka firm na świecie
może być certyfikowanych i posiada certyfikat CE, dzięki czemu
Egeşaft jest jedną z firm posiadających certyfikat CE w naszym
kraju.
Egeşaft, has started to manufacture overload safety coupling
of Agricultural Machine Shaft in 1994. The main reason of our
start for shaft manufacturing is the lack of firms that are capable
to manufacture agricultural shaft in sufficient quality. Our firm
has drawn away other firms in its area in domestic with superior
quality and pluriformity throughout the production life of over 20
years and by exporting to 45 countries it has become one of the
leading firms. Egeşaft’s production quality has been examined
in the institutions who can certify CE certificate that a few firms
in the world can be certified and it has been certified with CE
Quality Certificate, so that Egeşaft is one of the company that
have CE Certificate in our country.

EKOPARTNER Kazimierz Janiak
ul. Tadeusza Kościuszki 5
82-200 Malbork
tel. 534 411 111
(deutschsprachig: +48 885 022 888 )
e-mail: kazimierz.janiak@gmail.com
agatadawid.eko@gmail.com
biuro@ekopartner.org
www.ekopartner.org
www.facebook.com/EkoPartner.org

Firma Eko Partner to autoryzowany dystrybutor maszyn do
przetwórstwa zboża oraz innych materiałów sypkich. W ofercie posiadamy wysokiej jakości separatory fotooptyczne,
aerodynamiczne, maszyny do czyszczenia i przerobu zbóż.
Reprezentujemy na terenie RP i EU maszyny takich firm jak:
TAIHO – Chiny, AEROMEH i OLIS – Ukraina. Zapewniamy
obsługę posprzedażową, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych u nas maszyn. Serdecznie zapraszamy
do współpracy.
The Eko Partner company is an authorized distributor of machines for processing grain and other loose materials. We offer
high quality of photo-optical separators, aerodynamic separators, machines for cleaning and processing cereals. We represent equipment of such companies as: TAIHO, AEROMEH,
OLIS. We provide after-sales service as well as warranty and
post-warranty service for purchased machines. We invite you to
cooperation.
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EKOPOM
ul. Pilska 4-6
78-400 Szczecinek
tel. 943 742 611
e-mail: pom-eko@pom-eko.com.pl

Od ponad 20 lat dostawca nowoczesnych, szczelnych przyczep
rolniczych trzystronnego wywrotu w wielu wersjach konstrukcyjnych, eksportowanych do Europy Zach. i na rynek krajowy.
Oferujemy także kontenery i konstrukcje stalowe. Producentem wyrobow jest członek grupy, firma POM-EKO Sp. z o.o.
w Szczecinku.
Distribution company of the most up-to-date leak-resistant
three-way tipping agricultural trailers in many constructional
version. For almost 20 years these trailers have been manufacturing and delivering to the Western European and domestic market. The manufacturer of these trailers is POM-EKO
Sp. Z o.o. the member of the same capital group EKOPOM.
We offer also: steel containers, belt conveyors, belt conveyors
and steel construction.

EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 42
61-332 Poznań
tel. 61/ 679 35 10
e-mail: kontakt@czysty-zysk.pl
www.czvsty-zysk.pl

Firma EkoProjekt posiada w wachlarzu swoich realizacji kilkaset mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz własną farmę fotowoltaiczną o mocy 480 kWp. Naszą ideą jest dostarczanie
instalacji opartych na markowych podzespołach w korzystnych cenach, dzięki czemu okres zwrotu inwestycji oscyluje
pomiędzy 7 a 8 lat. Dodatkowo dzięki obsłudze programów
dofmansowań, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom korzystne dotacje i preferencyjne kredyty na zakup instalacji.
EkoProjekt is a company with couple of hundred of photovoltaic installations implemented so far, including our own 480
kWp power plant. Company’s idea is to provide PV systems
based on high quality components at low prices, to ensure that
the investment generates the best rate of interest to the customer. On top of that, we provide multiple financing programs,
including subsidies and preferential loans for the purchase of
the system.
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EKOTRONIC Marek Janus
ul. Rogoźnicka 9b
42-575 Strzyżowice
tel. 601 704 215
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

LECHLER – znany z jakości poducent rozpylaczy rolniczych, sadowniczych oraz osprzętu do opryskiwaczy. Rozpylacze płaskostrumieniowe, standardowe ST, uniwersalne LU, antyznoszeniowe AD, eżektorowe ID, IDK, dwustrumieniowe DF, wirowe TR,
ITR. Polimer, stal, ceramika. Międzynarodowe atesty, najwyższa
jakość wykonania, precyzyjna aplikacja środkow ochrony roślin.
Wyłączny importer: Ekotronic.
LECHLER – recognised producer of high quality spraying machines for farms and orchards, and fittings for spraying machines.
Flat jet, standard ST, general purpose LU, anti-drift AD, ejector ID
and IDK, double-jet DF, impeller TR and ITR spraying machines.
Polymer, steel and ceramics. Exclusive importer: Ekotronic.
Elwa Sp.J. A. Pałczyński, D. Frelak
ul. Paderewskiego 48
Konstancin-Jeziorna
05-520 Konstancin
tel. 602 448 029
email: info@borner.pl
www.borner.pl

Emiliana Serbatoi
Largo Maestri del lavoro 40 - 41011 Campogalliano (MO)
– Włochy
Tel.+ 39-059-521911
fax+ 39-059-521919
e-mail: info@emilianaserbatoi.it
www.emilianaserbatoi.com
Facebook www.facebook.com/EmilianaSerbatoi

Emiliana Serbatoi to 35-letni wiodący niezależny producent
urządzeń i systemów do przechowywania, dostawy i transportu
produktów naftowych. Obsługując różne branże, takie jak motoryzacja, budownictwo, rolnictwo, ropa naftowa i gaz, wojskowe
irządowe, transport i pomoc w przypadku katastrof, firma zyskała ogólnoświatową reputację w zakresie projektowania, produkcji, dostaw systemów zasilania
Emiliana Serbatoi is a 35-year-old leading independent producer
of equipment and systems for storage, delivery and transportation of petroleum products. Servicing different industries such
as automotive, construction, agriculture, oil & gas, military and
governmental use, transportation and disaster relief, the firm
has gained a worlwide reputation in design, production, supply
of fuelling systems

E
Emily
Za Les Landes
29800 Treflevenez
Francja
e-mail: lukasz.kolota@emily.fr
tel. +48691378187
www.http://pl.emily.fr
Facebook: www.facebook.com/emilypolska

Emily – producent maszyn do pobierania, mieszania i zadawania pasz, ścielarek oraz zamiatarek.
Emily – manufacturer of machines for feeding, bedding and
sweeping.

EMMAROL Sp. z o.o,
PL-76200 Słupsk,
ul. Przemysłowa 100
www.emmarol.pl
www.facebook.com/emmarol/
Dział Sprzedaży/Sales Department:
tel. + 48 59 8418043
fax. + 48 59 8417028
mob. +48 795 463 738
e-mail: biuro@emmarol.pl
e-mail: wkrasicki@emmarol.pl

EMMAROL jest jedynym w Polsce producentem adapterów do
zbioru kukurydzy na ziarno. Od 2007 r. produkuje hedery do
kukurydzy o szerokości roboczej 6 i 8 rzędów składanych hydraulicznie. W 2010 r. zostały wprowadzone do sprzedaży przystawki 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.

ERG BIERUŃ FOLIE
ul. Chemików 163
43-150 Bieruń
tel. 32 216 03 40
e-mail: biuro@ergbierunfolie.pl

Firma ERG Bieruń-FOLIE Sp. z o.o. posiada ponad 40 letnie
doświadczenie w produkcji folii LDPE. Podstawowy asortyment
oferowanych produktów obejmuje folie polietylenowe: rolnicze,
budowlane, opakowaniowe. Posiadamy Certyfikat ISO 9001,
wewnętrzne systemy jakości oraz wieloletnie doświadczenie
w produkcji różnego typu folii.

The company ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. With over 40 years
experience in the production of LDPE. The basic range of products includes polyethylene films for agricultural, construction
and packaging. We have ISO 9001 certificate, internal quality
systems and experience in manufacturing various types of film.

ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.
Noskowo 1
76-122 Wrześnica
tel. 59/810 75 91
e-mail: info@stallkamp.pl
www.stallkamo.pl

Firma Stallkamp jest doświadczonym i kompetentnym partnerem w rozwiązywaniu problemow z gnojowicą. Fachowo i kompleksowo doradzamy, pewnie dostarczamy oraz solidnie montujemy najwyższej jakości urządzenia takie jak: zbiorniki ze stali
szlachetnej, mieszadła, pompy i separatory. Dla branży biogazowej oprocz kompletnych instalacji oferujemy komponenty takie
jak: kompletne komory fermentacyjne oraz systemy mieszania.
EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz
Jabłonna 30
97-570 Przedbórz
tel. 509 729 524
e-mail: kontakt@euro-masz.eu
www. euro-masz.eu

EURO-MASZ Wojciech Wyciszkiewicz to firma zlokalizowana
w województwie łódzkim. Od początku działalności cały czas
poszerzamy naszą ofertę. Zajmujemy się produkcją takich
maszyn jak: agregaty: talerzowe, uprawowo-siewne, uprawowe (przedsiewne), podorywkowe, podorywkowe NON-STOP,
podorywkowo-orkowe, brony talerzowe małe, lekkie, ciężkie,
ciężkie hydrauliczne, ciężkie sprężynowe, głębosze, głębosze
sprężynowe, siewniki, wały posiewne zawieszane, jezdne, pługi
zrywalne, jednobelkowe, jednobelkowe resorowe, obrotowe, obrotowe ATLAS, obrotowe resorowe, dłutowe RIPPER, przyczepy rolnicze, osprzęt do tura: chwytaki do bel, łyżki kiszonkarskie,
widły do obornika KROKODYL

EUROMILK
ul. Przemyslowa 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 225 23 80
e-mail: info@euromilk.pl
www.euromilk.pl

EUROMILK OFERUJE: EM Rino wozy paszowe, EM Buffalo
rozrzutniki obornika, EM Scorpio owijarki samozaładowcze, EM
TMRobot i EM Feedex roboty paszowe, EM Feedose stacja pa-
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szowa, EM Spa elektryczna szczotka dla krów, EM Freshlight
świetliki oborowe, EM Windmatic poliwęglanowe kurtyny przesuwne.
EUROMILK OFFERS: EM Rino mixer wagons, EM Buffalo manure spreaders, EM Scorpio self-loading bale wrappers, EM
TMRobot and EM Feedex feeding robots, EM Feedose feeding
station, EM Spa electric brush for cows, EM Freshlight cowshed
skylights, EM Windmatic polycarbonate sliding windows.

Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o.
Aleja Topolowa 1
Obliwice 84-351
Nowa Wieś Lęborska
o/Laski Koszalińskie 3a
76-039 Biesiekierz
e-mail: ehz(at)europlant.biz
tel: 94 347 34 61, 734 474 193
fax: 94 347 34 62

Jesteśmy przedstawicielem największej hodowli ziemniaka
w Niemczech. Od ponad 20 lat sukcesywnie rozwijamy nasiennictwo naszych odmian w Polsce. Aktywnie towarzyszymy intensywnym zmianom na rynku jakościowego ziemniaka jadalnego.
W dwóch własnych gospodarstwach nasiennych produkujemy
sadzeniaki odmian jadalnych o wyjątkowych walorach smakowych i wysokim plonie handlowym: Vineta (Nr 1 w Polsce!)
Bellarosa, Jelly, Marabel, Anuschka, Belana, Catania, Elfe, Liliana, Red Sonia, Red Fantasy i wiele innych. Oferujemy również szeroką gamę sadzeniaków odmian do przetwórstwa m.in:
Tomensa, Zuzanna, Amado, Eurobravo, Eurogrande, Euroresa,
Omega, Osira. O popularności naszych odmian świadczy ponad
1000 ha plantacji nasiennych w Polsce. Gwarantujemy najwyższą jakość sadzeniaków z naszej produkcji oraz zapewniamy
profesjonalne doradztwo w zakresie technologii uprawy ziemniaków. Nasze odmiany - wasz sukces!
EXPARTO S.C.
ul. Fabryczna 2
16-100 Sokółka
tel. 505 024 949
e-mail: scsagata@gmail.com
www.exparto.pl

Niezawodny partner każdego rolnika. Produkcja i sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych: agregaty do upraw przedsiewnych
„LECH” i „WICHER”, agregaty ścierniskowe „GROM”, agregaty
podorywkowe „AJAX”, agregaty talerzowe „GOLIAT”, wały uprawowe składane hydraulicznie „JACEK”, „TYTAN”, „MAXIMUS”,
wały campbell crosskill wspołpracujące z pługami obracalnymi
„PARTNER” wały uprawowe Cambridge i crosskill na przedni
i tylny TUZ ciągnika „UNIWERSAŁ”, wały campbell na przedni
TUZ ciągnika „PPROGRES” i „TERRA I”, spulchniacze-chwastowniki „AKTYWATOR”, włoki łąkowo-polowe „NIWA”, wały
łąkowe „MORS”. PRZYJDŹ I ZOBACZ NAS.
EXPORT IMPORT HANDEL USŁUGI Adam Tęsny
Rudnik Kolonia 51A
23-212 Wilkołaz
tel. 601 357 632
e-mail: adamtesny@neostrada.pl
www.zlotyklos.net
EXPOSERVICE UKRAINE
O. Pirogovskogo, 18, office 1
UA-03110 KYIV
UKRAINA
tel. 38/ 067 4434455
e-mail: markov@expo-service.com.ua
www.expo-service.com.ua

F.H.U.P. BRASTAL
Konstancin 1c
97-225 Ujazd
Kontakt:
tel: 606 704 737
tel: 44 719 23 24
e-mail: brastal@interia.pl
www.brastal.pl

F.H.U.P. BRASTAL to dynamicznie rozwijająca się firma. Produkujemy kotły C.O. i zapewniamy bardzo wysoką jakość Naszych
produktów oraz serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. W naszej ofercie znajdują się kotły na każdy rodzaj opału: węgiel,
drewno, miał, ekogroszek oraz pelet. Udzielamy 5 letnią gwarancję na szczelność kotła. Wszystkie kotły wykonywane są z wysokiej jakości blachy gatunkowej o symbolu P256GH i grubości
6-8 mm w zależności od mocy kotła.
This is a dynamically developing company. We produce C.O.
and we provide very high guality of our products. Warranty and
post-warranty servise.In our offer there are boilers for type of
fuel: coal, wood, had and pellet. We provide a 5 year warranty
on the tightness of the boiler. All boilers are made of high quality
P256GH grade and 6-8 mm thick, depending on boiler power.

EXPOM Sp. z o.o. Krośniewice
ul. Parkowa 2
99-340 Krośniewice
tel. 24/ 252 30 03
e-mail: expom@expom.com.pl
www.expom.eu
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FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A.
ul. Fabryczna 6
23-210 Kraśnik
tel. 81/ 852 71 54
e-mail: info@flt.krasnik.pl
www.flt24.pl

F
Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. to najstarszy i największy producent łożysk tocznych w Polsce. Od początku istnienia
wyprodukowała ponad miliard sztuk łożysk dla producentow samochodow ciężarowych i osobowych, rolnictwa, hutnictwa i gornictwa, silnikow elektrycznych, wozkow widłowych, reduktorow
i motoreduktorow. Podstawowe grupy konstrukcyjne to łożyska
kulkowe, stożkowe, walcowe oraz łożyska specjalne. Łącznie
ponad 1500 typonumerow łożysk.
Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. is the oldest and 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 KALISTO Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 9/2
02-004 Warszawa
tel. 52/ 34 56 017
e-mail: kalisto@kalisto.pl
www.kalisto.pl

Fabryka Wag Kalisto jest producentem wag samochodowych
z pomostem betonowym lub stalowym oraz wag osiowych
przeznaczonych do pomiarow statycznych lub dynamicznych.
Kalisto posiada uprawnienia do legalizacji swoich wag oraz
znakowania CE. Własny program komputerowy Waga Pro służy
do obsługi wagi i jej urządzeń peryferyjnych (kamery, szlabany,
światła, czytniki kart, tablet). Serwis krajowy 48 h.
Fabryka Wag Kalisto is a steel and concrete truck scale and dynamic and static axle scale producer also active in a field of preparing own software solutions for managing scales and scale` s
peripherals like CCTV night cameras, barriers, traffic lights, card
readers and iPads. National service reaction time – 48 h.
FACHOWIEC FIRMA HANDLOWA WIELOBRANŻOWA
ZENON ŚWIĘTEK
ul. Grunwaldzka 390
60-169 Poznań
tel. 61/ 661 81 50
e-mail: fachowiec@fachowiec.com
www.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 INDUSTRIES S.P.A.
Via dell Artigianato 36
I-36042 Breganze
WŁOCHY/ITALY
tel. 39/ 0445 800 300
e-mail: faresinpoland@faresin.com
www.faresindustries.com

Farmer Miesięcznik
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 efektywność gospodarstw rolnych, prezentuje nowatorskie rozwiązania w prowadzeniu upraw i wykorzystaniu techniki rolniczej,
a także nowoczesne trendy w chowie zwierząt.
‘Farmer’ is the oldest Polish magazine on agriculture. It was established in 1931. Currently, ‘Farmer’ – as a ‘partner of modern
farmers’ – promotes innovation, presenting solutions that affect
the competitiveness and efficiency of farms. It also shows innovative solutions in cultivation and in the use of agricultural
technology, as well as modern trends in animal husbandry.

Farmer.pl
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.pl – pierwsze źródło informacji dla sektora agro w Polsce. Codzienne informacje i porady na temat produkcji roślinnej,
zwierzęcej, techniki rolniczej, prawa, dotacji i dopłat oraz z biznesu wiejskiego. Aktualne kalendarium wydarzeń i targów, zczegółowa prognoza pogody oraz farmer.tv - dział z materiałami
wideo.
Farmer.pl – the first source of information for the agricultural
sector in Poland. Daily information and advice on crop production, animal production, agricultural technology, law, grants and
subsidies, and rural business. An up-to-date timetable for events
and fairs, a detailed weather forecast, and farmer.tv – a video
section.
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e-mail: info@farmpartner.eu
www. farmpartner.eu
FARMET A.S.
ul. Jirinkova 276
CZ-55203 Ceska Skalice
CZECHY / CZECH REPUBLIC
tel. 42 0491450133
e-mail: farmet@farmet.cz
www.farmet.pl

Czeska spółka FARMET a.s. jest uznanym partnerem rolników
w dziedzinie uprawy gleby i siewu: agregaty do przygotowania
gleby przed siewem,pługi talerzowe, kultywatory ścierniskowe,
siewniki pneumatyczne, głębosze, wały uprawowe oraz przemysłu przetwórczego:obróbka nasion roślin oleistych, zwłaszcza
rzepaku. www.farmet.pl
Farmet a. s. is a Czech company, which produces agricultural
machinery for breaking and preparation of soil (presowing combinators, share sowing machines, disc plough-harrow, deep
cultivators, rollers); extruders, technological units to process
oilseeds and vegetable oils. Company ownes Certificate EN ISO
9001:2009 www.farmet.cz

Farminc / Agrivital International
Langesteeg 4, 6631KN Horssen
Netherlands
tel. +31 6 51 77 86 76
e-mail: janboekhorst@hotmail.nl / info@agrivital.nl

FarmInc / AgriVital specjalizuje się w produkcji zrównoważonych
i innowacyjnych suplementów żywności dla zwierząt hodowlanych oraz dodatków do nawozów naturalnych i roślin. Wszystkie
produkty bazują na węglanie wapnia, bardzo drobno zmielonej
mączce kredowej oraz naturalnych solach. Produkty te poprawiają w naturalny sposób Państwa wyniki!
FarmInc / AgriVital International is specilized in sustainable and
innovative food supplements for your livestock and additives for
manure and plants. All products are based on calcium carbonate, extremely finely ground chalk and natural salts. These products improve your results in a natural way!

FARM-MPARTNER Sp. z o.o.
ul. Jażdżewskiego 24
63-000 Środa Wielkopolska
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Dystrybucja, montaż, serwis wozów paszowych ciągnionych
i samojezdnych marki RMH. Partner produkcyjny RMH dla
dostaw urządzeń na europejski rynek. Profesjonalny serwis,
doradztwo, remonty i naprawy wozów RMH, ciągnionych i samojezdnych. Diagnostyka i naprawy silników Deutz. Dystrybutor
wyposażenia farm mlecznych: Fullwood, Afimilk, Joz.
Distribution, assembly, service of vertical trailers and self-propelled feeding mixer made by RMH. RMH Production Partner for
supply of equipment to the European market. Professional services, consulting, maintenance and repair of RMH feeding mixers
– self-propelled and vertical trailers. Diagnostic and repair of Deutz
engines. Dairy farm equipment distributor: Fullwood, Afimilk, Joz.

FARM-POL
wyposażenie budynków inwentarskich
Siedlec 10
63-830 Pępowo
tel. 504 201 706
e-mail: kowalewskiwaldemar@op.pl
www.farm-pol.pl

FARMTEC a.s.
Tisova 326
39133 Jistebnice
Republika Czeska
tel. +420 381 491 111
fax +420 381 491 112
e-mail: farmtec@farmtec.cz
www.farmtec.cz
facebook: www.facebook.com/farmtec.cz

Firma FARMTEC została założona w 1996 r. W chwili obecnej
jest jedną z najważniejszych czeskich firm w branży technologii
hodowli zwierząt. FARMTEC oferuje szeroki zakres usług, od
projektu do opracowania, produkcji, dostawy i instalacji kompletnych urządzeń technologicznych dla bydła, trzody chlewnej,
drobiu, owiec i kóz, magazynowania obornika, biogazowni,
wykorzystywania pozostałościowego ciepła z BGP oraz linii do
obróbki zebranych zbiorów.
FARMTEC was founded in 1996. Now it is the leading Czech
company in the field of technologies for animal husbandry.
FARMTEC offers a wide range of services from design to development, manufacture, delivery and installation of the complete
technological units for cattle, pigs, poultry, sheep and goats,
storage of manure, biogas plants, using of residual heat from
BGP, post-harvest lines

F
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
11-700 Mrągowo
tel. +48 89 743 37 00
fax +48 89 743 37 01
e-mail: farmtrac@farmtrac.com.pl
www.farmtrac.pl

Polski producent nowoczesnych i ekonomicznych ciągników
rolniczych z napędem na 2 i 4 koła o mocy od 44 do 113 KM
w wersji kabinowej i z ramą ochronną, posiadających homologację europejską, wyposażonych w silniki Perkins oraz układy
napędowe ZF i CARRARO.
Polish producer of modern and economical agricultural tractors,
2&4 wheel drive, power from 44 to 113 HP, rops & cabin version,
Perkins engines, ZF & CARRARO transmissions, European homologation.

FHU Joanna Bojanowska
Warszawska 47
05-119 Michałów-Reginów
tel. +48 604 306 444
e-mail: biuro@wstodole.eu
www.wstodole.eu

Wyłączny przedstawiciel w Polsce: MORO ARATRI – pługi i głębosze, DCM – rozsiewacze nawozu, ZAFFRANI – suszarnie
do ziarna i hedery, TMC Cancela – mulczery rolnicze i leśne,
DIPETANE – 100% węglowodorowy środek do paliw płynnych.
An exclusive representative in Poland: MORO ARATRI ploughs
and subsoilers, DCM fertilizer spreaders, ZAFFRANI grain dryers and headers, TMC Cancela agricultural and forestry mulchers, DIPETANE 100% liquid hydrocarbon fuel additive.

Feber Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
98-200 Sieradz
tel. 43/ 826 64 00
e-mail: feber.wywrotka@intercars.eu
www.feber.com.pl

FEERUM S.A.
ul. Okrzei 6, 59 – 225 Chojnów
T/F +48 76 745 06 60
T/F +48 76 818 84 85
sekretariat@feerum.pl
www.feerum.pl
FB: https://www.facebook.com/feerumsa

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które zapewniają najlepszą ochronę przechowywanego ziarna. Projektujemy i realizujemy kompleksowe zespoły suszarniczo – magazynowe,
składające się z silosów, suszarni oraz niezawodnych systemów
transportu ziarna. Wyróżnia nas unikalny, w pełni zintegrowany,
system projektowania i produkcji. Zrealizowaliśmy inwestycje
o łącznej pojemności ponad 3 mln m3.

FIRMA Gralla & Rewald Sp.j.
87-400 Golub-Dobrzyń
Wrocki 84A
tel.+48 (56)495 13 14
fax +48 (56)495 17 29
tel. kom. +48 602385109
e-mail: office@grallarewald.com.pl
www.grallarewald.com.pl

Już od 1992 roku specjalizujemy się w kompleksowej produkcji
urządzeń do hodowli trzody chlewnej, elementów wyposażenia
kurników oraz kominów wentylacyjnych do wszystkich budynków inwentarskich. Śledząc potrzeby rynku wdrażamy kolejne
kompleksowe rozwiązania mające na celu usprawnić hodowlę
zwierząt. Wykonujemy również inne elementy z stali kwasoodpornej, również na indywidualne zlecenia.

We provide innovative solutions that ensure the best protection
for the stored grain. We design and implement comprehensive
drying and storage units, consisting of silos, dryers and reliable
grain transport systems. We are distinguished by a unique, fully
integrated design and production system. We have completed
investments with a total capacity of over 3 million m3.

Since 1992, we have specialized in comprehensive production
of pig breeding equipment, elements for chicken coop equipment and ventilation chimneys for all livestock buildings. By
following the needs of the market, we implement further comprehensive solutions aimed at improving animal breeding. We also
make other elements made of stainless steel, also for individual
orders.

FHU ARBENA BIS Arkadiusz Benisz
ul. Harcerzy Buchalików 27
44-240 Żory
tel. 789 416 164
email: kontakt@arbena.pl
www.arbena.pl

Firma Handlowo-Usługowa ARKA Jarosław Mansfeld
ul. 17 Stycznia 38a
63-940 Bojanowo
tel. 693 372 794
e-mail: biuro@arka-bojanowo.pl
www.arka-bojanowo.pl
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FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL
Żurominek 29
06-521 Wiśniewo
e-mail: bartek@elrol.eu

ELROL – oficjalny importer ciągnikow FOTON Lovol w Polsce.
Sprzedaż od 2008 r. ciągnikow rolniczych, sadowniczych, komunalnych firmy FOTON. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na
terenie całego kraju. Sklep z częściami do ciągnikow FOTON.
Maszyny rolnicze, komunalne producentow krajowych i zagranicznych.

Firma Kołaszewski
77-100 Bytów
ul. Lęborska 22

Nowoczesna firma z tradycjami od 1974 r. produkująca maszyny
rolnicze, komunalne oraz najwyższej klasy osprzęt do ładowaczy czołowych, miniładowarek i ładowarek teleskopowych. Oferujemy bardzo szeroki asortyment maszyn.
A modern company with traditions, in business since 1974.
Producing farming machines, utility machinery and professional
equipment for the front loaders, mini loaders and the telescopic
loaders. We offer a wide range of machines.
FIRMA NASIENNA GRANUM
J. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp.j.
Wodzierady 81
98-105 Wodzierady
tel. 43/ 677 31 26
e-mail: biuro@granumfn.pl
www.granumfn.pl

Firma STALTECH Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 5
97-570 Przedbórz
tel. 44/781 20 72
e-mail: staltech@staltech.biz
www.staltech.biz

Firma STALTECH specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych. W ofercie posiadamy: pługi, agregaty podorywkowe, głębosze, agregaty talerzowe uprawowe (3 m, 4 m, 5 m, 6 m) oraz
agregaty talerzowe uprawowo siewne.
Manufacturing „STALTECH” specialise in manufacturing agricultural machines. We have in our offert ploughs, stubble cultivators, subsoilers, drill harrow (3 m, 4 m, 5 m, 6 m) and cultivating
drill machines.
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
Trzcianka 33a
64-316 Kuślin
tel. 605 486 878
e-mail: biuro@fkl-polska.pl
www.fkl-polska.pl

Firma FKL jest europejskim producentem najwyższej jakości
rozwiązań dla rolnictwa oraz przemysłu. Całość produkcji zlokalizowana jest w Serbii. Głownymi produktami oferowanymi są:
łożyska samonastawne, obudowy żeliwne, zespoły łożyskowe,
rolnicze piasty bezobsługowe, krzyżaki, wały kardana oraz łożyska specjalne.
The FKL company is an European manufacturer of high- -quality 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.

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 agriculture seeds.
Firma Rozalczyk
Parkowo 80A
64-608 Parkowo
tel. 67/261 08 86
biuro@firmarozalczyk.pl
www. 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 complete and supplementary feeding of farm animals. A distributor
of nitrogen multicompound fertilizers.
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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. Przyczepa ASW GIGANT z systemem zsuwania rozwiązała problem
transportu, przeładunku i rozrzucania nazwozu organicznego.
Wozy asenizacyjne z aplikatorem SKATE profesjonalnie aplikują gnojowicę. ADS – jednosiowe rozrzutniki dla gospodarstw

F
rodzinnych. W ofercie także przyczepy burtowe, skorupowe,
przeładunkowe, do transportu bel.
FLORIAN CENTRUM S.A.
ul. Metalowa 11a
99-300 Kutno
tel. 24/ 355 14 55
e-mail: sekretariat@floriancentrum.com.pl
www.floriancentrum.com.pl

provide warranty and post-warranty service for purchased machines. The Eko Partner company based in Malbork is an authorized distributor of ours machines.

FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o.
ul. Platynowa 30
62-052 Komorniki
tel. 61/ 868 62 66
e-mail: mk@fogagro.pl

Produkujemy elementy duńskiego, bezpiecznego dla środowiska
systemu bezpośredniego odprowadzania gnojowicy z chlewni.
Zapewniamy bezpłatne doradztwo i pomoc w projektowaniu.
FLYARGO
Al. Katowicka 11
05-830 Wolica
+48 696 789 789
e-mail:office@flyargo.aero
www.flyagro.aero

FLYARGO to pierwszy w Europie salon sprzedaży połączony
z centrum projektowo-produkcyjno-serwisowym. Projektowane
i budowane przez nas maszyny uznane są za najbezpieczniejsze i niezawodne, a także najłatwiejsze w pilotażu. Jesteśmy
pewni, że tworzymy i sprzedajemy statki powietrzne najwyższej
jakości, które są gwarancją bezpieczeństwa i zadowolenia naszych Klientów. Przyjedź do nas, a odlecisz!
FLYARGO is first showroom in Europe connected with the design-production-service center.Machines that are designed and
build by our company, have been distinguished as the safest,
most reliable and easiest in the pilot.Recognition of specialist
has confirmed us in the belief that we create and sell aircraft of
the highest quality, which are the guarantee of safety and satisfaction of our customers
FNP „Aeromeh”™ Sp. z o.o.
town of Kreminna, Str. International, 37
92900 Lugansk region Ukraine
tel.534 411 111 (deutschsprachig: +48 885 022 888)
agatadawid.eko@gmail.com
biuro@ekopartner.org
www.aeromeh.com
www.ekopartner.org

Firma Aeromeh jest światowym liderem w produkcji separatorów
aerodynamicznych do czyszczenia i kalibracji zbóż, traw, nasion
oraz innych materiałów sypkich. Oferujemy maszyny dla przygotowania jakościowego materiału siewnego. Zapewniamy serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych maszyn. Eko Partner
z siedzibą w Malborku jest oficjalnym przedstawicielem naszej
firmy na terenie RP i EU.
The Aeromeh company is a world leader in the production of
aerodynamic separators for cleaning and calibration of cereals,
grasses, seeds and other loose materials. We offer machines
for the preparation of quality high-yielding seed material. We

We produce original Danish direct, environmentally friendly flush
systems for pig slurry. We provide free-of-charge consulting and
assistance in designing and implementing our systems.

FOX-POLAND
42-233 Czarny Las
tel. 604595060
e-mail fox-pol2008@wp.pl
www.fox-poland.pl

Budujemy od podstaw HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE / CHŁODNICZE/ PRZECHOWALNIE oraz wiaty rolnicze.
Wykonujemy konstrukcje dachów na budynki murowane. Inwestycje realizujemy kompleksowo na terenie POLSKI.
FPHU AGRA
ul. Strachowskiego 27A/2
52-210 Wroclaw
tel./fax: +48 71 368 16 13
e-mail: agra@agra-wroc.pl
web: www.haybuster.pl

HayBuster jest znany z produkcji najwyższej jakości, najtrwalszych i najskuteczniejszych maszyn do siana i słomy na świecie,
aby pomóc w lepszym wymieszaniu paszy dla zwierząt gospodarskich i ściółki. Ta precyzyjnie wycięta słoma jest również wykorzystywana w produkcji biomasy i peletu. HayBuster posiada
centra sprzedaży i serwisu w ponad 20 krajach na całym świecie, a obecnie również w Polsce.
HayBuster is known for producing the highest quality, longest
lasting and top performing Hay/Straw Bale Choppers in the
world, to aid in a better mix in livestock feed and bedding. This
precise cut straw is also used in Biomass Energy production
and Pellets. HayBuster has sales and service centers in over 20
countries around the world and is now in Poland.
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FRACOP SP. z o.o.
ul. Wyczulki 101a
02-823 Warszawa
tel. 501 552 123
e-mail: fracop@fracop.pl
www.fracop.pl

Frankowski Coating sp. z o.o. Sp.k.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Batalionów Chłopskich 14/7
tel. 58/773-13-00
fax 58/773-13-01
www.frankowskicoating.com.pl

Firma Frankowski Coating zajmuje się dystrybucją najwyższej
jakości farb do maszyn rolniczych, pojazdów użytkowych, konstrukcji stalowych w bardzo konkurencyjnych cenach. Każdy
nasz klient może liczyć na pomoc techniczną a także dobór systemu malarskiego pod specjalne projekty.
Frankowski Coating deals in the distribution of the highest quality paints for agricultural machines, commercial vehicles and
steel structures at very competitive prices. Each of our clients
can count on technical assistance and the selection of a painting
system for special projects.
FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Grunwaldzka 207a
85-451 Bydgoszcz
tel. 52/ 360 90 51
e-mail: fristom@fristom.com.pl
www.fristom.com.pl
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Frunze Plant PJSC is the largest Ukrainian producer of screens
for grain processing, perforated metal sheets, sieves, and fence
panels. The company with experience in perforation for more
than 150 years and for more than 3000 types of holes, for any
purposes: agricultural machines and spare parts, ventilation for
grain storage, filters, grain drying, malt sprouting, grading rubbing and more.

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice
tel. (32) 40 12 200
fax (32) 40 12 255
www.fuchs.com/pl
e-mail: Gliwice@fuchs-oil.pl

Fuchs Oil Corporation (PL) od 1989r. ściśle współpracuje
z przedsiębiorstwami niemal wszystkich branż gospodarki,
w tym również z rolnictwem. Oferujemy środki olejowo-smarne
i usługi szkoleniowo-serwisowe w zakresie prawidłowego i ekonomicznego zastosowania produktów. Troska o jakość znajduje
swoje odzwierciedlenie we wdrożonym Zintegrowanym Systemie Zarządzania ISO 9001:2000 i 14001:2004
Fuchs Oil Corporation (PL) since 1989 closely cooperates with
companies of all economy branches within agriculture. We offer
lubricants and professional training and service in the field of
proper and economic application of Fuchs products. The care
for the quality has its reflection in the initiated Integrated Management System according to ISO 9001:2000 and 14001: 2004
GALMET Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
tel. 77/ 403 45 00
e-mail: galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl

Frunze Plant PJSC
Ukraine
61001 Kharkov
126, Plekhanovskaya str.
tel. +380 57 758 15 42
fax +380 57 732 71 21
www.frunze.ua
e-mail: radukovans@frunze.ua

GASPOL S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
tel.: +48 22 530 00 00
fax: +48 22 530 00 01
e-mail: kontakt@gaspol.pl
www.gaspol.pl

Frunze Plant PJSC jest największym ukraińskim producentem
ekranów do obróbki ziarna, perforowanych blach, sit i paneli
ogrodzeniowych. Firma z ponad 150-letnim doświadczeniem
w dziurkowaniu i ponad 3000 rodzajów otworów do dowolnego
celu: maszyny rolnicze i części zamienne, wentylacja do przechowywania ziarna, filtry, suszenie ziarna, suszenie słodu, tarcie
sortujące i wiele więcej.

Gazeta Sołecka
ul. Puławska 3/2
02-515 Warszawa

G
tel. 22 404 66 44
e-mail: solecka@gazetasolecka.pl
http://www.gazetasolecka.pl
Dział reklamy:
tel. 797 901 123
tel/fax. 22 404 88 55
e-mail: reklama@gazetasolecka.pl
Dział reklamy i prenumeraty:
tel. 797 901 118
tel/fax. 63 243-84-61
e-mail: ryszard.bilski@gazetasolecka.pl

Ogólnopolski, wysokonakładowy miesięcznik, ponad 25 lata na
rynku. Co miesiąc dociera do 40 tys. osób w kraju: sołtysów,
radnych, wójtów, burmistrzów oraz gmin, administracji regionalnej i urzędów centralnych a także do innych mieszkańców
małych miast i wsi. Prenumeruje nas prawie 11 tysiąca rolników
z całego kraju.
Nationwide, high-volume monthly, more than 2 years on the market. Every month, reaches to 40 thousand people in the country:
village mayors, councilors, mayors and municipal, regional and
central offices as well as other residents of small towns and villages. Subscribe to our 11.000 farmers from all over the country.

GEYER&HOSAJA Zakłady Gumowe w Partyni Sp. z o.o.
Partynia 12
39-310 Radomyśl Wielki
tel. 603 910 802
e-mail: sebastiansaj@geyer-hosaja.com.pl
www. geyer-hosaja.com.pl

Lider na rynku w produkcji wyrobow z gumy. Naszym atutem są
wyroby gumowe dla rolnictwa. W ofercie znajdziecie Państwo
produkty z zastosowaniem i wyposażeniem budynkow inwentarskich. Maty legowiskowe z gumy przeznaczone są do obor
wolnostanowiskowych oraz uwięziowych. Szereg możliwości
dają nam maty puzzlowe oraz maty na podłogi rusztowe, ktore
wycinamy indywidulanie według projektu.

GLOB-STAL
08-110 Siedlce ul. Brzeska 147
tel. +48660786578, +48608473929
e-mail: info@glob-stal.pl
www.glob-stal.pl
Facebook: www.facebook.com/globstalsiedlce/

Firma Glob-Stal jest producentem hal stalowych i hal namiotowych o dowolnym wymiarze, dostosowanych do indywidualnych
wymagań klientów, na rynku polskim jak i zagranicznym.
GĄSKA Sp. J.
Gotkowice 85
32-048 Jerzmanowice
tel. 12/ 389 09 40
e-mail: kontakt@gaska.com.pl
www.gaska.com.pl

Przedsiębiorstwo „GĄSKA” to producent i dystrybutor części
zamiennych do zachodnich maszyn rolniczych. Oferujemy:
Części do kombajnow zbożowych i pras (Claas, MF, John Deere, Deutz). Części silnikowe i ciągnikowe (MF, Case, Deutz,
Fendt, John Deere, Perkins, Renault). Pasy rolnicze. Łańcuchy.
Obsługujemy klientow z całej Polski. Dostawy ekspresowe w 24
godziny.
„GĄSKA” Company produces and distributes spare parts for agricultural machines i.e.: combine harvesters and balers (Claas,
MF, John Deere, Deutz Fahr, New Holland) Engine and tractor
spare parts (MF, Case, David Brown, Deutz, Fendt, New Holland, John Deere, Landini, Perkins, Renault). Agricultural belts.
Chains. We supplay clients all over Poland and Europe. Swift
delivery
GENEU Beata Jerczyńska
ul. Powstańców Wlkp. 14 a
86-061 Brzoza
tel. 52/381 02 77
e-mail: geneu@wp.pl
www.geneu.pl

The company Glob-Stal is a producer of steel halls and tent halls
of any size, tailored to individual customer requirements, on the
Polish and foreign markets.

Gobarto 500
Kłobucka 25
02-699 Warszawa
http://www.gobarto500.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/GobartoSA-155597018474884
e-mail: gobarto500@gobarto.pl
tel. +48 695 297 599

Gobarto to jedna z największych polskich firm działających
w branży mięsnej. Główną misją Spółki jest produkcja wysokiej jakości żywności i odbudowa polskiego przemysłu mięsnego. W tym
celu powstał program Gobarto 500. Jego głównym założeniem
jest współpraca Gobarto i rolnika w zakresie tuczu trzody chlewnej. Kooperacja odbywa się przy kompleksowym wsparciu firmy i
zapewnia hodowcy wynagrodzenie do 10 tys. zł miesięcznie
Gobarto is one of the biggest polish companies acting on the pig
meat market. Gobarto’s main mission is restoriation of meat industry in Poland and production high-quality eatables. That’s why the
company brought „Gobarto 500” to life. The main goal of the pro-
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gramme is cooperation between Gobarto and farmer focused on
pig farming. It includes holistic support provided by Gobarto and
guarantee the grower salary till 10 thousands zlotych per month

GOOD – BELTS sp. z o.o.
ul. Karpia 20
61-619 Poznań
tel. 607 742 787
e-mail: biuro@good-belts.pl
www.good-belts.pl

Firma GOOD-BELTS zajmuje się hurtową oraz detaliczną sprzedażą pasów klinowych, zębatych, wielorowkowych i innych, marki BRIZZON, OPTIBELT oraz CONTITECH CONTINENTAL.
W naszej ofercie znajdą Państwo m. in pasy do elektronarzędzi,
kosiarek, rekultywatorów, glebogryzarek oraz maszyn rolniczych
( traktory, kombajny ). Posiadamy również profesjonalny sprzęt
do łączenia otwartych pasów zębatych z PU.
The GOOD-BELTS company deals in the wholesale and retail
sale of V-belts, timing belts, multi-ribbed belts and the others
(BRIZZON, OPTIBELT and CONTITECH CONTINENTAL
brands) In our offer you can find the belts for electric power tools,
lawn mowers, recultivators, rototillers and agricultural machines
(tractors, harvesters). We also have got professional equipment
for splicing open end PU belts.

51-126 Wrocław
tel. 509 926 622, 509 926 624
www.grainpol.pl

Od 29 lat oferujemy urządzenia i akcesoria dla przemysłu zbożowego. Współpracujemy z wiodącymi w tym sektorze firmami
jak Pfeuffer GmbH, Schmelzer, Friedrich electronic, Sesotec
ASM. Zajmujemy się kontrolą jakości od przyjęcia produktu,
przez laboratoryjną analizę jakości monitorowanie przechowywania, wentylowanie i schładzanie zboża, poprawę czystości
produktu.
We have been offering the equipment and accessories for the
grain industry for 29 years. We work with leading companies in
this sector such as Pfeuffer GmbH, Schmelzer, Friedrich electronic, Sesotec ASM. We control quality from accepting the product, by laboratory quality analysis,storage monitoring ventilation
and cooling of grain, improvement product purity.
Graintec Mariusz Piecuch
ul. Gdańska 6
83-230 Smętowo Gr.
tel. 503025125
email:dmuchawy@wp.pl
www.graintec.pl

Zajmujemy się produkcją wysokowydajnych dmuchaw do zboża o wydajności od 10 do 60 ton na godzinę oraz Czyszczarek
pneumatycznych montowanych na przenośnikach ślimakowych
o wydajności czyszczenia 10T/H. Nowością w naszej ofercie jest
Kocioł wodny z cyklonowym dopalaczem spalin klasy. Produkujemy także przenośniki ślimakowe każdego typu tel. 503302086.

Gospodarstwo Rolne Krzysztof Smela 		
Tucze 10
72-210 Dobra
tel. 605 470 310
e-mil: adr@adr.com.pl

GOSPODARZ.PL
Pl. Berwińskiego 5
66-120 Kargowa
tel. 68 422 11 63
e-mail: redakcja@gospodarz.pl

Portal o zasięgu ogólnopolskim skierowany do gospodarzy i firm
z nimi współpracujących, grup producentów rolnych, instytucji
rządowych, kadry naukowej oraz studentów. Dostępny jest też
kanał rolniczej telewizji internetowej www. Gospodarz.tv.

GRAINPOL Sp. z o.o.
ul. Pakosławska 8

98

GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. Z o.o. Sp. K.
ul. Rolna 8
Sady
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61/ 896 74 80
e-mail: sprzedaz@granit-parts.pl
www.granit-parts.pl

Firma “Granit” to jeden z największych europejskich dostawców
części zamiennych do zachodnich ciągnikow i maszyn rolniczych. Posiadamy w ciągłej sprzedaży ponad 140 tyś. pozycji
części zamiennych, ktore dostępne są w 12 katalogach. Razem
z częściami oryginalnymi posiadamy asortyment ponad 5 mln.
rożnych części. Dystrybucja towarów odbywa się poprzez sieć
dealerow na terenie całego kraju.
“Granit” company is one of the largest suppliers of spare parts in
Europe to tractors and agricultural machines. We are constantly
selling over 140 thousand items of the spare par ts that are available in 12 catalogues. Together with the original parts we have
a range of over 5 million different par ts. Distribution of goods
takes place through a network of dealers.

G
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 działalność gospodarczą, przenosząc szybko na swoj grunt liczne nowatorskie techniczne rozwiązania. Dużą wagę przywiązujemy do precyzji wykonania, dzięki ktorej zadowolenie naszych klientow zawsze jest
pełne a finalizacji każdej transakcji towarzyszy satysfakcja. Wierzymy, że duch rywalizacji i jednocześnie zorganizowana praca
zespołowa sprawią, iż Grano-System będzie jedną z dynamiczniej
rozwijających się firm produkcyjnych nie tylko w naszym rejonie!

GRASDORF KOŁA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kamienna 9
47-300 Krapkowice
tel. 77 46 65 348
e-mail: biuro@kolarolnicze.pl
www.kolarolnicze.pl

Wysokiej jakości felgi i opony do pojazdow pracujących w rolnictwie, leśnictwie i budownictwie. Koła bliźniacze do ciągnikow, kombajnow, pojazdow typu atv, off-road, quad i innych. Koła do upraw
międzyrzędowych. Koła specjalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Mobilny serwis ogumienia, profesjonalne doradztwo.
High quality rims and tires for agriculture, forestry, architecture.
Dual wheels for tractors, harvesters, atv’s, quads, off-road vehicles and others. Wheels for interrow cultivation. Special wheels
made for individual needs. Mobile tire reparation and replacement. Professional consulting.

GRASO Zenon Sobiecki
Krąg 4 a
83-200 Starogard Gdański
tel. 58/ 562 56 61 do 64
e-mail: graso@graso.com.pl
www.graso.com.pl

Kotły wodne, nagrzewnice powietrza, przedpaleniska opalane
słomą, biopaliwami i węglem. Producent z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Water heatewr, air heater, dutch ovens Straw, biofuel and coal
fired. Manufacturer with over a decade of experience.

Green Light Media sp. z o.o.
ul. Erazma Ciołka 15
01-445 Warszawa
tel./fax 22 620 60 29
e-mail: sekretariat@greenlightmedia.pl
https://www.greenlightmedia.eu/

Green Light Media sp. z o.o. jest nowoczesną agencją marketingowo-wydawniczą, która profesjonalnie zajmuje się tworzeniem
strategii marketingowych i PR, monitorowaniem mediów, a także
kompleksową organizacją eventów, konferencji i spotkań biznesowych. Jest także wydawcą ogólnopolskiego tygodnika „Zielony Sztandar”, który ukazuje się od 1931 r. oraz miesięcznika
„Gospodarz. Poradnik Samorządowy”.
Green Light Media ltd. is a modern marketing and publishing
agency that professionally deals with marketing and PR strategy planning, media monitoring, and organization of events,
conferences and business meetings. Agency is also publisher
of the nationwide weekly newspaper „Zielony Sztandar” which
has been published continuously since 1931 and the monthly
magazine „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”.

Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
Trzcianki 6
24-123 Janowiec
tel. +48 81 888 53 25
fax +48 81 888 53 26
e-mail: biuro@emgreen.pl, info@emgreen.pl
www.emgreen.pl

Greenland Technologia EM Sp. z o.o. to oficjalny przedstawiciel
Fundacji EM Research Organization (EMRO) z Japonii i wyłączny
dystrybutor Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w Polsce.
Jesteśmy niekwestionowanym liderem w zakresie dostarczania
mikrobiologicznych rozwiązań dla rolnictwa, hodowli, domu i zdrowia. Opracowujemy i wdrażamy nowoczesne technologie mikrobiologiczne w kraju i za granicą. Innowacyjność i uniwersalność
naszej technologii pozwala nam na coraz szersze możliwości
zastosowań, w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności od przemysłu, przez produkcję żywności, aż do profilaktyki zdrowia.
Greenland Technologia EM – a leader in providing microbiological solutions for cultivation, breeding, home gardening and
health. Capitalising on strengthening demand for alternative
solutions, we develop and implement modern microbiological
technologies in Poland and Eastern European Region. The innovativeness and versatility of technology that we successfully
implemented and adopted allowed us to broaden its application
possibilities in various segments (starting from industry, through
food production, to health prevention).
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GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1a
Kowanówko
64-600 Oborniki
tel. 61/ 297 75 30
e-mail: gbesson@poczta.onet.pl

GREGOIRE-BESSON: pługi, brony talerzowe, kultywatory ścierniskowe, agregaty uprawowe, głębosze. BERTHOUD: opryskiwacze zaczepiane i samojezdne. JEANTIL: rozrzutniki obornika,
przyczepy rolnicze, wozy asenizacyjne. MX: ładowacze czołowe,
chwytaki do balotow, paleciaki, łyżki do ziarna i ziemi, łyżki do
kiszonki, krokodyle. LUCAS: wozy paszowe, ścielarki do słomy.
GREGOIRE-BESSON: ploughs, disc harrows, cultivators, soil
preparators, subsoilers. BERTHOUD: trailed and self-propelled
sprayers. JEANTIL: manure spreaders, agricultural trailers, slurry tankers bedde. LUCAS: diet seeders, straw-bedders.
GREMUR-AGRO
ul. Przemysłowa 19
62-095 Murowana Goślina
tel. 781 367 237
e-mail: gremuragro@wp.pl

GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co. KG
Hunteburger Strasse 32
D-49401 Damme
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 0049/ 549 16 660
e-mail: grimme@grimme.de

Czołowy światowy producent maszyn do uprawy ziemniaka.Szeroka gama maszyn,rożnorodność osprzętu,najlepsze rozwiązania
techniczne gwarantujące niezawodność. Sadzarki, obsypniki,
kombajny jedno,dwu-i czterorzędowe, maszyny do przechowalni,
kosze przyjęciowe,taśmy, usypywacze pryzm, kombajny do zbioru burakow cukrowych,doczyszczarki, maszyny do warzyw.
„Harvesting success!” – with Grimme. Grimme produce modern
and advanced separating, planting, cultivation, harvest and handling equipment for the potato and beet grower. Either planter,
ridging and rotary hiller, trailed or self-propelled potato harvester,
6-row self-propelled beet harvester, cleanliner and a powerful handling equipment line, we have the professional solution for you.

GRUPA HYDROTOR
(Hydrotor Tuchola / Agromet ZEHS Lubań / WPH
Wrocław / Wizamor Więcbork)
ul. Chojnicka 72
89-500 Tuchola
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tel. 52/ 33 48 711
e-mail: hydrotor@hydrotor.com.pl
www. hydrotor.pl

Produkujemy i regenerujemy: P.H.S. Hydrotor S.A. – pompy,
rozdzielacze, zawory, serwomechanizmy, elementy tłoczące
do pomp wtryskowych. Agromet ZEHS Lubań – cylindry hydrauliczne. WPH Wrocław – pompy i zasilacze hydrauliczne.
Wizamor Więcbork – łączniki rurowe, zakucia, przewody hydrauliczne.
Production and refurbishment: P.H.S. Hydrotor S.A. – gear
pumps, selektor and control valves, servomechanisms, forcing
elements of injection pumps. Agromet ZEHS Lubańhydraulic
cylinder. WPH Wrocław – geap pumps, hydraulic units. Wizamor Więcbork – metal pipe connections, buckle, hydraulic
hoses.
GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH & Co. KG
Gollstraße 8
DE-84529 Tittmoning
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 0049/ 8683 701 262
e-mail: info@kraiburg-elastik.de
www.kraiburg-elastik.de

GUMSTAL STANISŁAWA LUBISZEWSKA
ul. Rybaki 7
85-790 Bydgoszcz
tel. 52/346 82 58
e-mail: info@gumstal.pl
www.gumstal.pl

Jesteśmy wiodącym producentem części do kombajnow i kopaczek do ziemniakow, burakow i warzyw. Produkujemy rolki,
wyroby z gumy oraz taśmy prętowe do ww maszyn. Od ponad
17 lat wspołpracujemy z wieloma znanymi firmami z Europy Zachodniej. Nasze wyroby pasują do wielu maszyn produkcji zachodniej między innymi: Grimme, Holmer, Ropa, Kleine, Amac,
Reekie, Samon, Holaras i wiele innych.
Producer of rollers and sieve webs for potato and sugar beet
harvesters.

Güttler GmbH
Karl-Arnold Str. 10
D-73230 Kirchheim unter Teck
tel. 0049 7021 9857-0
fax 0049 7021 9857-20
e-mail: info@guettler.de
www.guttler.biz

Wały Güttlera ze złotym odciskiem kopyta zapewniają wyjątkowe korzyści: Idealną strukturę powierzchni siewnej pola, a na

H
łąkach gęstą darń i lepsze efekty dosiewu. GreenMaster, system 5-w-1, całoroczna maszyna do profesjonalnej pielęgnacji
użytków zielonych jak również do przygotowania powierzchni
siewnej i uprawy międzyplonów na roli. Frontpackery na każdy
typ ziemi do szerokości roboczej 6 m.
Güttler rollers with their golden hoof print offer great benefits: An
ideal soil structure on arable and on grassland a better turf and
more success in over seeding. The Green Master 5-in-1 system
is an all-year round machine for professional grass land care
and for seedbed preparation or for establishing greening crops
on arable land as well. Front presses for all kind of soils up to
6 m width.

HAERING POLSKA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
Niwy
86-031 Osielsko
tel. 604 561 999
e-mail: m.nazimek@haering.pl
www.haering.pl

Producent profesjonalnych farb przemysłowych do uzytkowania w przemyśle AGRO (farby antykorozyjne do malowania
powierzchni metalowych) oraz materiałów budowlanych (farby
i tynki do ocieplania i renowacji budynków w przemyśle AGRO).
Farby przemysłowe do malowania maszyn rolniczych. Farby i
tynki budowalne do remontów budynków gospodarczych.
HANDLOPEX S.A.
02-495 Warszawa
ul. Regulska 49
Adres do korespondencji:
35-082 Rzeszów
ul. Połonińska 29
www.handlopex.pl
e-mail: handlopex@handlopex.pl

Handlopex S.A. z Rzeszowa posiada 18 filii (Biała Podlaska,
Białystok, Czeladź, Gdańsk, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin,
Łódź, Olsztyn, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń,
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) oraz 6 spółek zależnych
poza granicami kraju (Czechy, Słowacja, Ukraina, Węgry, Litwa,
Rumunia). Zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą ogumienia (opony do wszelkich typów pojazdów, dętki, felgi ciężarowe,
rolnicze, osobowe – aluminiowe i stalowe).
Handlopex S.A. from Rzeszów owns 18 branches (Biala Podlaska, Bialystok, Czeladz, Gdansk, Kielce, Koszalina, Krakow,
Lublin, Lodz, Olsztyn, Poznan, Radom, Rzeszow, Szczecin,
Torun, Warszawa, Wroclaw, Zielona Gora) and 6 foreign branches (Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Hungary, Lithuania,
Romania). The company is a wholesaler and a retailer of tyres,
tubes and wheel rims – alloy and steel - (for all types of vehicles
like trucks, agricultural and passenger’s cars).

HANS BRANTNER & SOHN
Hans-Brantner Strasse
A-2136 Laa on da Thaya
AUSTRIA
tel. 43/ 252 225 110
e-mail:fahrzeugbau@hb-brantner.at
www.hb-brantner.at

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.
Hardi Polska
99-300 Kutno
ul. Sklęczkowska 51
tel 509282298, 516017632
www.hardipolska.com

Producent opryskiwaczy rolniczych oraz sadowniczych.
Healthy Life
ul. Daszyńskiego 16 D/ 11
58-533 Mysłakowice
tel. 518 594 679
e-mail: biuro@hlpolska.com
www.hlpolska.com
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o.
DYSTRYBUCJA LEISTER
ul. Ks. Wiktora Siwka 13
40-306 Katowice
tel. 32/ 209 12 02
e-mail: info@heisslufttechnik.pl
www.leister.pl, www.heisslufttechnik.pl

HEKTOS Sławomir Pokraka
ul. Wojska Polskiego 36
08-440 Pilawa
tel. 22/ 203 50 79
e-mail: info@hektos.com
www.hektos.com

HEKTOS oferuje elementy układów hydrauliki siłowej i automatyki dla przemysłu jak napędy, sterowanie, zasilanie – czyli
pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, zawory, rozdzielacze,
hydroakumulatory, filtry oleju, chłodnice, układy kontrolno-pomiarowe i kompletne zasilacze hydrauliczne. W zakresie
działania znajduje się także doradztwo, projektowanie układów
hydraulicznych oraz ich realizacja.
HEKTOS offers hydraulics and automation systems for industry
such as drives, controls, power supply – ie hydraulic pumps, hydraulic motors, valves, manifolds, oil filters, oil coolers, measuring systems and complete hydraulic power packs. The scope
of operation also includes consulting, hydraulic systems design
and their implementation.
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Hempol Sp. z o.o.
Ul. Starowiejska 1H/5 61-664 Poznań
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 serwisowania maszyn MERI CRUSHER. W ofercie sprzedaży są kruszarki, mulczery, stabilizatory gruntu. Służą do przygotowania gleby
wróżnorodnych warunkach, są odpowiednie do pracy w rolnictwie, 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 applied in agriculture, forestry and in municipal conditions.

The factory HE-VA manufactures a complete range of implements 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/harrows,
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.

Hifi Filter Polska Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 4
96-321 Siestrzeń
tel.: +48 22 378 01 40
fax: +48 32 378 01 41
e-mail: office@hifi-filter.pl
www.hifi-filter.pl

HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
ul. Vetterów 8
20-277 Lublin
tel. 501 237 299
e-mail: henryk@henryk.com.pl
www.henryk.com.pl

SIŁA GRUPY I ZNAKOMITA OBSŁUGA KLIENTA. Grupa HIFI
FILTER® jest wiodącym europejskim dostawcą systemów
i elementów filtracyjnych. Oferujemy szeroki zakres wyrobów
i akcesoriów filtracyjnych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania naszych klientów.

Produkujemy oraz sprzedajemy maszyny uprawowe m.in. agregaty uprawowe, talerzowe, podorywkowe i uprawowo-siewne,
a także siewniki poplonow. Ponad 25 lat doświadczenia; prowadzimy działalność produkcyjną w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie.

HISARLAR Hisar Mh 1047 SK No 2.
TUR-22250 Tepebasi Eskisehir
TURCJA/ TURKEY
tel. 009/ 02224112430
e-mail: samigecim@hisarlar.com.tr
www.hisarlar.com.tr

Producer and seller of land cultivation machines, including combined cultivators, disc harrows, tine cultivators and one-pass
cultivators. We have over 25 years of experience; currently we
are located in the Lublin Special Economic Zone.
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Fabryka maszyn HE-VA, produkuje pełną gamę maszyn do uprawy gleby wraz z przednim tuz. Zakres produktów jest produkowana
i sprzedawana na terenie Danii i eksportowana do 34 kraje. Asortyment produktów zawiera brony, agregaty, brony 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 metodą pracy w terenie.

HERBERT DAMMANN GmbH
Dorfstrasse 17
D-21614 Buxtehude
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 49/ 4163 816 30
e-mail: info@dammann-technik.de
www.dammann-technik.de

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146
63-740 Kobylin
tel. 65/ 548 24 20
e-mail: smolice@hrsmolice.pl

HE-VA APS
ul. N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykobing Mors
DANIA / DENMARK
tel. 0045/97724288
e-mail: info@he-va.com
www.he-va.com

Prowadzimy hodowlę i nasiennictwo zboż ozimych i jarych, kukurydzy, rzepaku, grochu, łubinow oraz prosa. Gospodarujemy
na powierzchni około 4800 ha. Jesteśmy krajowym liderem w
hodowli i produkcji odmian mieszańcowych kukurydzy. Jesteśmy właścicielami ponad 100 odmian roślin rolniczych. Oferujemy wysokiej jakości materiał siewny przeznaczony do dalej
reprodukcji oraz na potrzeby produkcji towarowej.

H
budowę obiektów „pod klucz”, doradztwo oraz serwis urządzeń.
W Batorowie k. Poznania znajduje się siedziba, magazyn centralny oraz produkcja rusztów. Zapraszamy do naszych sklepów
w Żurominie, Lesznie, Czaplinku oraz Siedlcach gdzie znajdą
Państwo bogatą ofertę części zamiennych.
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
ul. Główna 20
99-307 Strzelce
tel. 24/ 356 69 00
e-mail: strzelce@hr-strzelce.pl
www.hr-strzelce.pl

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o Grupa IHAR jest polską firmą hodowlano-nasienną. W ofercie posiadamy ponad 90
odmian w następujących gatunkach: rzepak ozimy i jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień jary, owies,
bobik, soja, groch, len oleisty, mak. Materiał siewny naszych
odmian dostępny jest na terenie całego kraju w dobrych firmach
nasiennych oraz bezpośrednio w oddziałach Społki.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR is a Polish plant
breeding company. We have in offer more than 90 varieties in
following species: winter and spring oilseed rape, winter and
spring wheat, winter and spring triticale, spring barley, oats, field
bean, peas, soya, flax and poppies. Certified seed of our varieties are available in good seed companies in Poland and directly
in Hodowla Roślin Strzelce’s affiliates.
HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE SP. Z O.O.
GRUPA IHAR
ul. Parkowa 1
Zamarte
89-430 Kamień Krajeński
tel. 52/ 388 15 76
e-mail: hzz@zamarte.com
www.zamarte.com

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR jest od lat
liderem na rynku odmian ziemniaka w Polsce, przede wszystkim
w grupie odmian bardzo wczesnych i wczesnych – jadalnych,
skrobiowych, na susze ziemniaczane i chipsy.
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR is a leader on
the potato varieties market In Poland, mainly in early group of varieties. Destinations: direct consumption, starch, dry products, chips.

Hog Slat Sp. z o.o.
Batorowo, ul. Stefana Batorego 126
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 833 04 55
fax +48 61 833 00 64
e-mail: biuro@hogslat.com
www.hogslat.pl

Firma Hog Slat zajmuje się budową oraz kompleksowym wyposażeniem ferm trzody chlewnej i drobiu. Oferujemy m.in.:

Hog Slat is worldwide provider of complete solutions for pig and
poultry farms. Our offer includes complete turnkey projects, house remodeling, service and installation. Main offices, warehouse and slat manufacturing plant are in Batorowo. We provide
spare parts for multiple systems available in our retail stores
located in Zuromin, Leszno, Czaplinek and Siedlce.

Homburg Mineralfutter GmbH
P O Box 5 - 9050 AA STIENS
tel. +31 58 - 257 15 55
fax +31 58 - 257 35 35
e-mail: info@draincleaner.nl
www.draincleaner.nl

Homburg – Czołowy producent maszyn do czyszczenia i konserwacji drenaży. Możliwość sterowania radiowego, oraz zastosowania końcówek GPS do namierzania uszkodzonych elementów. Wyłączny importer na Polskę: Terra Sp. z o.o. Homburg
Machinehandel B.V.
Homburg Holland
It Noarderfjild 21
NL-9051 BM
Stiens
HOLANDIA/NETHERLANDS
tel. 31/ 582 571 555
e-mail: info@homburg-holland.com
www.homburg-holland.com
HORPOL J.I.A.T. Horeczy Sp. J.
ul. Lipowa 3, Lipniki
86-005 Białe Błota
Polska
tel.: +48 52 349-43-08
e-mail: biuro@horpol.pl
www.horpol.pl

Jesteśmy producentem oświetlenia do samochodów ciężarowych, przyczep, autobusów, maszyn rolniczych i pojazdów specjalnych. Proces produkcji przeprowadzamy zgodnie z normą
ISO 9001:2008. Nasze produkty trafiają zarówno na pierwszy
montaż jak i do hurtowni części zamiennych w kraju i zagranicą. Duży nacisk kładziemy na jakość i innowacyjność naszych
wyrobów.
We are a producer of lighting for trucks, trailers, buses, agricultural machinery and special vehicles. The production procedures
are in accordance with ISO 9001:2008. Our products are used
both for the OEM and for aftermarket in Poland and abroad. We
put great emphasis on the quality and innovation of our products.
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HORSCH MASCHINEN GmbH
ul. Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 0049/ 943 171 430
e-mail: info@horsch.com
www.horsch.com

Fima Horsch jest wiodącym producentem agregatow uprawowo-siewnych – Pronto DC o szerokościach roboczych od 3 do 9
metrow. Do uprawy firma oferuje kultywatory do kompleksowej
uprawy w jednym przejeździe. Nowością firmy są kultywatory
Tiger MT oraz krotka brona do uprawy ścierniska – Jocker CT
o szerokościach od 3 do 12 metrow, cechująca się wyjątkowo
małym zapotrzebowaniem mocy.
Horsch company is leading manufacturer of min till drills and
cultivators. Horsch Pronto DC drills are state of the art most precise seeding machines. For complex soil cultivation Horsch offer
Tigers cultivators with New Tiger MT and LT models and Jocker
CT for shallow stubble cultivating.

Hortpress Sp. z o. o.
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel.: 22 454 61 00
biuro@hortpress.com
www.hortpress.com

Agrotechnika (dawna Agrochemia). Miesięcznik poświęcony
uprawie roślin rolniczych. Publikuje artykuły doświadczonego zespołu redakcyjnego oraz znanych i cenionych autorów,
dotyczące problemów nawożenia, ochrony i kompleksowej
uprawy poszczególnych gatunków roślin. Tematykę uzupełniają informacje dotyczące nowych rozwiązań technologicznych
inowoczesnej mechanizacji wykonywania zabiegów w produkcji
polowej.

HUESKER SYNTHETIC GmbH
Biuro Agro w Polsce
Niepodległości 14
63-200 Jarocin
tel. 62/ 747 53 96
e-mail: biuro@huesker-agro.pl
www.huesker-agro.pl

WENTYLACJA I OŚWIETLENIE: kurtyny automatyczne z klimatronikiem, rękawy wentylacyjne, wentylatory przemysłowe,
bramy zwijane, składane, siatki przeciwwietrzne, świetliki kale-
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nicowe. NOWOŚĆ: osłony na kiszonki nie wymagające obciążeń, systemy transportu gnojowicy. GNOJOWICA I BIOGAZ:
pokrywy pływające na zbiorniki, dachy okrywające na zbiorniki,
dachy gazoszczelne z podwójną membraną, laguny otwarte lub
zamknięte, zbiorniki elastyczne na wodę, gnojowicę lub poferment, ochronne płaszcze do zbiorników.
Huesker Synthetic: side ventilation systems, wide – area fans,
door types, wind protection meshes, light ridge, double membrane roof, floating covers, manure lagoons and membranelined pits, flexible storage tank for drinking water and manure,
concrete protection, silage shield.

HUMUS Sp. z o.o.
Ul. Obrzeżna 5,
02-691 Warszawa
Tel: 0048 - 577606888
E-mail: info@humusblackgold.com

Jestśmy producentem i handlowcem specjalizującym się
w badaniach, rozwoju i produkcji humatu potasowego, kwasu
fulwowego, humus sodu. Wszystkie nasze produkty są zgodne
z międzynarodowymi standardami jakości i są bardzo cenione
na wielu różnych rynkach na całym świecie.Posiadamy fabrykę
o powierzchni 30 000 metrów kwadratowych w mieście Hegang
w prowincji Heilongjiang w Chinach. Zapraszamy do współpracy.
We are manufacturer and trader specialized in the research,
development, and production of Potassium humate, Fulvic acid,
Sodium humate. All of our products comply with international
quality standards and are greatly appreciated in a variety of different markets throughout the world.We have a factory covering
an area of 30000 square meters in Hegang City, Heilongjiang
Province, China. Welcome to cooperation.

HUPRO TRADE SE
ul. Strkova 971/10 E
SK-01001 Zilina
SŁOWACJA
tel. 885 228 3388
e-mail: grzegorczyk@hupro.pl
www.hupro.pl

Firma Hupro przedstawia wyjątkową i wszechstronną technologię produkcji samonośnych hal. Hale produkowane są na Słowacji w unikatowej, chronionej patentem technologii, w systemie
2 w 1, gdzie konstrukcja nośna spełnia jednocześnie funkcję

H
zadaszenia. Budowa przy użyciu tej technologii gwarantuje
znaczną oszczędność kosztow.
Company Hupro introduces a unique and universal technology
of production self-supporting prefabricated halls. Halls are being
manufactured in Slovakia by a unique technology protected by
a patent – system 2 in 1 which the load-bearing structure fulfills
also the function of covering. In case of using this technology
you are being guaranteed significant cost saving.

ich pracy. Dzięki zastosowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań
udało nam się skonstruować maszynę o szerokim spektrum zastosowań, przede wszystkim może ona służyć w rolnictwie, ale
także w budownictwie, przemyśle i ogrodnictwie.
AGroLeo is first telehandler created by polish producer. AGroLeo was designed for the most demanding people in order to improve their work. We have managed to construct a machine with
a wide range of applications by using many innovative solutions.
First of all it can be used in agriculture but also in construction,
industry and gardening.

HURTOWNIA OGRODNICZA BOGDAN KRÓLIK
ul. Rolna 13
64-412 Chrzypsko Wielkie
tel. 612 951 009
e-mail: sklep@cebulki-kwiatowe.pl
www.cebulki-kwiatowe.pl

HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zapole 79/5
98-275 Brzeźnio
tel. 43/820 38 95
e-mail: hydromasz@hydro-masz.pl

Hydro-Masz jest importerem oraz dystrybutorem generalnym
ciągnikow marki TYM oraz Lindner, ładowaczy czołowych Hauer
oraz kosiarek Peruzzo. Przedsiębiorstwo zajmuje się rownież
handlem nowymi ciągnikami i maszynami rolniczymi. Prowadzimy profesjonalny serwis ciągnikow i maszyn wielu marek, w
zakresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym. Oferujemy usługi
w zakresie zakuwania węży hydraulicznych oraz produkcji metalowej dla branży rolniczej i innych.
We act as an importer and general distributor of TYM and Lindner tractors, Hauer front loaders and Peruzzo mowers. We also
offer new tractors and agricultural equipment of other manufacturers. We provide professional service of agricultural tractors
and machines, on both warranty and post-warranty basis. Our
services include hydraulic hose crimping and overall metal production for the agricultural sector and others.

HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk
Bartosy 8
07-311 Wąsewo
tel.609846602
e-mail:adam@agroleo.pl
www.agroleo.pl

AGroLeo to pierwsza, stworzona przez polskiego producenta ładowarka teleskopowa. Ładowarka teleskopowa AGroLeo stworzona
została z myślą o najbardziej wymagających w celu usprawnienia

HYDROMETAL TOMASZ KOWALEWSKI
ul. Północna 44
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
www.hydrometal.pl

Producent ładowaczy czołowych do ciągnikow rolniczych, sadowniczych i komunalnych o mocy 40-160 KM oraz osprzętu
do ładowaczy, ładowarek teleskopowych i wozkow widłowych:
chwytaki bel, widły do obor nika „Krokodyl”, łyżki do materiałow
sypkich, łyżki wielofunkcyjne, widły do palet i słomy.

Hydrosila EU Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A
53-152 Wrocław
tel. 666 314 483
e-mail: hydrosila.sales@gmail.com
ww.hydrosila.com

HYLMET – HYDRAULIKA SIŁOWA, PRODUKCJA POMP
HYDRAULICZNYCH I OLEJOWYCH
ul. Plaskosz 9
89-500 Tuchola
tel. 52/334 20 91
e-mail: hylmet@hylmet.pl
www.hylmet.pl

Producent pomp hydraulicznych i smarujących do maszyn oraz
ciągnikow rolniczych i leśnych. W ofercie posiadamy pompy do
ciągnikow krajowych i zagranicznych. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem firmy Caproni z Bułgarii – producenta pomp, silnikow
hydraulicznych.
Manufacturer of hydraulic and lubricating pumps for agricultural
tractors and forestry machinery. We offer pumps for polish and
foreign tractors. Z.P.U.H. Hylmet is an official distributor of Caproni
from Bulgaria – manufacturer of pumps and hydraulic motors.
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maszyn i urządzeń rolniczych. Łączy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku leasingu i oferuje kompleksowy pakiet usług
finansowych: leasing, pożyczkę, najem. Wieloletnia współpraca
z wiodącymi dostawcami i zdobyte przez firmę wyróżnienia potwierdzają najwyższy poziom usług.

Hyundai Karlik
ul. Poznańska 22
62-081 Poznań-Baranowo
tel. 61 65 40 000
e-mail: hyundai.baranowo@karlik.poznan.pl
www.karlik.hyundai.pl
Instagram: hyundai_karlik
Facebook: www.facebook.com/karlikpoznan
(@karlikpoznan)
ul. Baraniaka 4
61-131 Poznań
tel. 61 66 11 111
e-mail: hyundai@karlik.poznan.pl
Instagram: hyundai_karlik
Facebook: www.facebook.com/karlikpoznan
(@karlikpoznan)

Grupa Karlik to jeden z największych i najszybciej rozwijających się dealerów samochodowych w Polsce, a od 2011 roku
jest Autoryzowanym Dealerem samochodów marki Hyundai.
Szeroka gama modeli, od miejskiej i10 przez sportową i30N
i designerski model KONA po wielorodzinnego SUVa Santa Fe, sprawia, że każdy znajdzie samochód dopasowany
do swoich wymagań. Zapraszamy do salonów w Poznaniu
i w Baranowie.
Karlik Group is one of the largest and most dynamically developing car dealerships in Poland. Since 2011, it became an Authorized Dealership of Hyundai and offers a wide variety of models
including the city-oriented i10, the sporty i30N, the contempory
Kona, and the robust family SUV, the Santa Fe. You can find
your perfect match at Hyundai Karlik locations in Poznan and
Baranowo.
IBF Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec
tel. 75/732 40 31
e-mail: ibf@ibf.pl
www.ibf.pl

Idea Getin Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław
tel.: 71/ 33 44 900
Infolinia sprzedażowa: 801 199 199, 22 390 19 99
e-mail: sprzedaz@ideagetin.pl
www.ideagetinleasing.pl

Idea Getin Leasing S.A. należy do czołowych firm leasingowych
w Polsce i jest ekspertem rozwiązań w zakresie finansowania
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Idea Getin Leasing S.A. belongs to the leading lease companies in Poland, being an expert in solutions for agricultural
machinery and equipment financing. It combines over 20
years of experience in the lease market and offers a comprehensive package of financial services: lease, loan and
rental. Multi-year cooperation with leading suppliers and the
distinctions won by the company confirm the highest level of
its services.

Industriehof Scherenbostel
Heinrich Rodenbosterl GmbH
ul. Im Winkel 5
D-30900 Wedemark
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 0049/513060720
e-mail: info@industriehof.com
www.industriehof.com

Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH z siedzibą w Wedemark, Niemcy, to jeden z wiodących europejskich
dostawcow czeoeci do maszyn rolniczych i gospodarki komunalnej. Od ponad 40 lat Industriehof oferuje swoje wysokiej jakości produkty producentom oraz branżowym firmom handlowym
w całej Europie.
Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH, based
in Wedemark, Germany, is one of Europe’s leading distributors
of parts for agricultural machinery and grounds care equipment.
Industriehof services dealers and manufacturers Europe wide,
exclusively featuring high quality products in its range for more
than 40 years.

I

INFOMAX Działowski, Lewicki, Szczepanik SP. J. Z.P.Ch.
ul. Marii Opielińskiej 21
25-604 Kielce
tel. 41/ 343 10 50

Wydawnictwo branżowe, drukarnia offsetowa & cyfrowa, producent kalendarzy.
Branch catalogues, offset & digital printery, producer of calendars.

I
INNOWACJE ROLNE SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 99/32
02-001 Warszawa
tel. 511 942 290
e-mail: biuro@innowacjerolne.pl
www.mrolnik.pl

I

INOFAMA S.A.
ul. Metalowców 7
88-100 Inowrocław
tel. 52/ 353 32 23
e-mail: handel@inofama.eu
www.inofama.com.pl

Oferujemy sprzedaż wyrobow dla: rolnictwa – sprzęt hodowlany
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 metalowe,
przyczepki samochodowe, łodziowe i dla rolnictwa.
We offer selling of wide range of own made products: for agriculture – animal breeding equipment ( especially for pigs, cattle,
horses and sheep) and water tanks. For environmental protection – waste containers, special storage containers for chemical
products and chemical bathtubs. For transportation and storagepallets and metal boxes, as well as utility trailers for car, boots
and agriculture.

INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A.
ul. Św. Ducha 26a
88-100 Inowrocław
tel. 52/ 354 58 13
e-mail: marketing@solino.pl
www.solino.pl

Sol do produkcji pasz oferowana przez SOLINO wytwarzana
jest z soli warzonej. Jej drobnoziarnista struktura pozwala
na dobre wymieszanie paszy. Sol paszowa jest łatwa w dozowaniu i nawet przy niskiej zawartości w mieszance paszowej łatwo zachować wysoką jej homogeniczność. Pozwala to
uniknąć zagrożeń powodowanych przez pasze o niestabilnym
składzie. Więcej informacji o ofercie Społki można znaleźć na
stronie www.solino.pl
Animal feed salt offered by SOLINO is produced based on
vacuum evaporated salt. Its fine structure allows to mix well
fodder. Animal feed salt is easy in application and even with its
low content in fodder it’s easy to maintain high fodder uniformity,
which allows to avoid hazard caused by fodders with unstable
composition. More information you can find on the website www.
solino.pl.

INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
ul. Powsińska 64
02-903 Warszawa
tel. 227 141 710
e-mail: sekretariat@intercars.eu
www.intercars.com.pl
Inter Cars SA
ul. Gdańska 15
Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów
www.intercars.com.pl

Inter Cars SA to największy dystrybutor części zamiennych do
samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta spółki obejmuje również kilka
dodatkowych segmentów, z którymi można zapoznać się na
terenie wystawy Bednary. Są to m.in.:
AGRO – Inter Cars systematycznie poszerza swoją ofertę o
części i akcesoria eksploatacyjne do ciągników, kombajnów,
maszyn rolniczych i budowlanych, w tym o: filtry, akumulatory,
paski, chłodnice cieczy i klimatyzacji, części silnikowe, elementy
układu kierowniczego, hamulcowego, oleje, smary, narzędzia
ręczne, pneumatyczne, elektryczne, a także opony.
www.truck.intercars.com.pl, agro@intercars.eu
Wyposażenie Warsztatów – bogata i ciekawa oferta zawiera
m.in. testery diagnostyczne, urządzenia do klimatyzacji, wulkanizacji, podnośniki samochodowe, narzędzia ręczne i specjalistyczne dla warsztatów, artykuły BHP, odzież, a także kompleksowe wyposażenie myjni i warsztatów SKP. Asortyment
działu zaspokaja potrzeby każdego warsztatu w 100%. Oferta
skierowana jest również do przemysłu, czyli fabryk, zakładów
wytwórczych i produkcyjnych.
www.wszystkodlawarsztatu.pl, ic.diagnostyka@intercars.eu
Bio Service – warsztat przyjazny środowisku. Założeniem projektu jest przekonanie warsztatów do świadomego i zgodnego z
przepisami zarządzania odpadami. Pokazujemy jak prawidłowo
zagospodarować przepracowany olej, zużyte akumulatory, filtry
i inne odpady. Takie działanie jest koniecznością w czasach
zwiększonej dbałości o środowisko naturalne. Oferujemy kompleksowy odbiór odpadów oraz szkolimy z zakresu zagadnień
związanych z gospodarką odpadami.
www.bio-service.pl, bio-service@bio-service.pl
Feber – polska firma, która posiada szeroki wachlarz pojazdów
– od najbardziej uniwersalnych aluminiowych naczep-wywrotek
typu box, po pojazdy specjalistyczne, jak ruchome podłogi marki
Legras, czy naczepy typu coilmulda. Wszystkie produkty wyróżniają się wysoką jakością wykonania i niezawodnością. Feber
posiada również wypożyczalnię pojazdów oraz specjalizuje się
w naprawach powypadkowych.
www.feber.com.pl, feber.wywrotka@intercars.eu
Isuzu – od dziesięcioleci japońska firma buduje niezawodne
samochody i zaawansowane technologicznie silniki. Tylko w
segmencie pickupów zdobyła zaufanie już ponad 6 milionów
użytkowników na całym świecie. Isuzu to niezawodne pojazdy,
które znajdą zastosowanie podczas wykonywania wielu niecodziennych prac i obowiązków.
www.isuzu.auto.pl, salon.isuzu@intercars.eu
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INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń
tel. 56 610 28 20
e-mail: office@interhandler.pl
www.interhandler.pl

Interhandler jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem
maszyn JCB na rynek polski. Oferuje maszyny budowlane,
maszyny do przewozu materiałów i transportu wewnętrznego,
a także maszyny rolnicze dystrybuowane za pośrednictwem
sieci dealerskiej.
Interhandler is the importer of JCB machines and attachments.
It offers construction machinery with equipment. Agricultural machinery is distributed by the nationwide dealer.
Isuzu Q-Service Truck Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27
05-152 Czosnów
tel. 22/ 714 10 01
e-mail: salon.isuzu@q-servicetruck.eu

JANSSEN POLAND Sp. z o.o.
Pniewo 52
99-311 Bedlno
tel. 601647060
e-mail: janssenpoland@wp.pl

JAR-MET Sp. J.
ul. Tadeusza Kościuszki 94
07-100 Węgrów
tel. 25/ 792 25 25
e-mail: jarmet@jarmet.pl
www.jarmet.pl

Firma „JAR-MET” zajmuje się produkcją maszyn rolniczych. Aktualnie w ofercie znajdziemy następujący asortyment maszyn:
opryskiwacze polowe, rozsiewacze nawozów, agregaty uprawowe, brony zębowe, włóki łąkowo-polowe, zgrabiarki oraz przetrząsacze karuzelowe. Ponadto „JAR-MET” jest dystrybutorem
na rynku polskim wałów przegubowo-teleskopowych włoskiej
firmy „BENZI & DI TERLIZZI”.
Company “JAR-MET” is a producer of agricultural machines as
follow: field sprayers, fertilizer spreaders, aggregates for soil cultivation, tooth harrows, meadow-field drags, rotary rakers and
carousel hay tedder. Apart from “JAR-MET” is a distributor in
Poland PTO shafts of Italian company “BENZI & DI TERLIZZI”.

IT PARTS Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 100
18-300 Zambrów
tel. 504 060 181
e-mail: sklep@itparts.com.pl
www.itparts.com.pl

Izopanel – producent płyt warstwowych
ul. Budowlanych 36
80-298 Gdańsk
tel. 58/340 17 17
e-mail: info@izopanel.pl
www.izopanel.pl
JACEK MOCNY
ul. Kobiałka 6
09-411 Płock
tel. 24/ 362 30 01
e-mail: sekretariat@rolmar.pl
www.rolmar.pl
JANPOL Krzysztof Jankowski
ul. Łomżyńska 33
Rutki Kossaki
18-312 Rutki
tel. 86/ 270 12 23
e-mail: biuro@janpol.agro.pl
janpol.agro.pl

108

JASTEF Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 7
44-206 Rybnik
tel. 32/ 410 33 89
e-mail: info@jastef.rybnik.pl
www.jastef.pl

Firma JASTEF rozpoczęła swoją działalność w 1957 r. Jesteśmy
jedną z najstarszych firm w naszym regionie. Od początku swojej działalności zajmowaliśmy się obrabianiem oraz spawaniem
elementów stalowych. W okresie ponad 60-letniej działalności
wykonaliśmy kilka tysięcy sztuk kotłów oraz ponad dwa tysiące
stalowych zbiorników na paliwa. Produkujemy kotły zasypowe
klasy 5 oraz inne innowacyjne urządzenia grzewcze.

JFC Polska Sp. z o.o.
ul. Białostocka 1
Karpin
05-252 Dąbrówka

K
tel./fax: +48 29 7578377, 7578201
e-mail: info@jfcpolska.com
www.jfcpolska.pl
www.zbiorniki.net

Firma JFC Polska Sp. z o.o. oferuje: poidła niezamarzające do
-30ºC, podgrzewane, wylewne, maty legowiskowe, hydrauliczne
zgarniacze obornika, czochradła automatyczne, domki do odchowu cieląt, wanienki do dezynfekcji racic, owijarki i przecinacze Tanco, przesuwne okna wentylacyjne, świetliki kalenicowe,
docieplenia, zbiorniki na gnojówkę, przydomowe oczyszczalnie
i szamba, Zbiorniki do dystrybucji paliw oraz AdBlue
JFC Polska Sp. z o.o. offers: Non-freezing drinkers up to -30ºC;
Heated drinkers; tip-over drinkers, Lying mats for cows; Hydraulic manure scrapers; Automatic cow brushes; Calf hutches;
Baths for cloven hoof disinfection; Tanco wrappers and bale
shears; Ventilation windows, Ventilation nets, wind stopping
curtains; roof ridge skylights; Building insulation; Sewer tanks;
Wastewater treatment systems; Diesel and AdBlue tanks

JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1b
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61/ 811 51 96
e-mail: polska@johndeere.com
www.deere.pl

Firma jest wyłącznym importerem maszyn rolniczych i sprzętu
John Deere do pielęgnacji terenow zielonych na rynku polskim.
Sieć Dealerow zapewnia profesjonalne usługi serwisowe, dostęp do oryginalnych części zamiennych John Deere, oferuje
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 provides 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: info.pl@joskin.com
www.joskin.com

Joskin Polska: wozy asenizacyjne, oprzyrządowanie do nawożenia, roztrząsacze do obornika, przyczepy, sprzęt do pielęgnacji pastwisk.
Joskin Polska: slurry tankers, injektors, spreading booms,
spreaders, tyipping trailers, machines to take care f your pasture.

JSC KLEVER
50-letiya Rostselmasha 2-6/22
RU-344065 Rostov-on-Don
Rosja
tel. 7(863) 254 27 22
e-mail: kl003244@oaorsm.ru
www.kleverltd.com

JUSTPOL SA Justyna Kępa
pl. Bohaterów Getta 7a/25
42-202 Częstochowa
Polska, mob: +48 605 322 879
mob: +48 693 888 398
tel. +48 34 360 60 17
fax +48 34 360 58 2
e-mail: info@justpol.pl
www.justpol.pl.

JUSTPOL jest przedstawicielem handlowym amerykańskiej firmy (CUMBERLAND i AP) produkującej wysokiej jakości, kompletne wyposażenie budynków inwentarskich dla trzody chlewnej i drobiu obejmujące systemy zadawania, magazynowania
i transportu paszy; linie pojenia; wentylację oraz klimatyzację
pomieszczeń inwentarskich. Firma kompleksowo kamerowy.
wyposaża nowe obiekty oraz modernizuje obiekty już istniejące.
Oferujemy również dozór kamerowy.
JUSTPOL is a sales representative of an American company
(CUMBERLAND & AP) producing high quality, complete equipment for livestock buildings for swine and poultry, including
systems of delivery, storage and transportation of feed, watering lines, ventilation and air conditioning facilities for livestock
buildings. The company comprehensively equip new objects
and modernizing existing ones. We also offer monitoring system.

Kabat Tyre Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Gumowa 6
64-840 Budzyń
tel.: +48 67 283 41 00
fax.: +48 67 283 41 58
e-mail: sprzedaz@kabat.pl
www.kabat.pl

Jesteśmy polskim producentem opon rolniczych, opon pełnych
do wózków widłowych, opon bieżnikowanych do samochodów
ciężarowych, dętek, ochraniaczy, profili gumowych, mieszanek
gumowych oraz innych technicznych wyrobów z gumy. Firma
powstała w roku 1983 i od początku jest biznesem rodzinnym.
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Eksportujemy do 80 krajów na całym świecie. Całkowita roczna
produkcja to 22 tys. ton wyrobów gumowych.
We are a manufacturer of agricultural tyres and solid tyres for
forklifts, retreaded truck tyres, inner tubes, flaps, rubber profiles,
rubber compounds, and various technical rubber products. We
have been on the market since 1983 as a family business. We
sell to 80 countries worldwide. Our total output is 22 thousand
tons of finished rubber products.
KABER
ul. IV Dywizji Piechoty 10 a
77-420 Lipka
tel. 663 792 692
e-mail: kaber@obciazniki.com.pl
www.obciazniki.com.pl

KAGRO Krzysztof Pankowski
ul. Jana Pawła II 31
64-932 Stara Łubianka k/Piły
tel. 67 216 03 18
fax 67 216 03 12
e-mail: kagro@kagro.pl
www.kagro.pl

Firma KAGRO od dekady działa na rynku rolniczym oferując
rozwiązania dla wszystkich gospodarstw rolnych, niezależnie
od ich wielkości lub profilu produkcji. Przedsiębiorstwo swoją
markę buduje dzięki sprawnie działającemu serwisowi, fachowej opiece doradców techniczno-handlowych jak i dobrze funkcjonującej komórce zaopatrzenia w części zamienne. Oferta
firmy skierowana jest zarówno do rolników indywidualnych,
przedsiębiorstw rolnych oraz usługowych i obejmuje maszyny
klasy premium: VERSATILE – firma jako pierwsza na świecie
rozpoczęła masową produkcję traktorów z napędem na wszystkie koła z łączoną przegubową ramą: oferujemy kołowe ciągniki
przegubowe o mocy od 380 do 610 KM, gąsienicowe ciągniki
przegubowe o mocy od 520 do 610 KM oraz klasyczne ciągniki
rolnicze o mocy od 265 do 365 KM. FLIEGL – międzynarodowy
lider w produkcji maszyn transportowych – w tym m.in. rolniczych i budowlanych: przyczepy rolnicze, przyczepy budowlane, rozrzutniki obornika i wapna, wozy asenizacyjne, platformy
transportowe, przyczepy wielofunkcyjne z systemem poziomego
wyładunku, przyczepy niskopodwoziowe oraz naczepy. KÖCKERLING – specjaliści od uprawy i siewu: maszyny do uprawy
– kultywatory, grubery, brony talerzowe – i siewu w technologii
konwencjonalnej, uproszczonej, pasowej oraz bezpośredniej.
CARUELLE – wysoce wyspecjalizowana firma oferująca pełną
gamę opryskiwaczy: opryskiwacze zawieszane, opryskiwacze
ciągane, opryskiwacze do utrzymania sadów i winnic oraz opryskiwacze samojezdne. KAGRO – SPRZEDAJEMY JAKOŚĆ!!!
KAGRO company has been operating on the agricultural market
for the last ten years, offering solutions for all farms, regardless
of their size or production profile. The company builds its brand
owing to its efficient customer service, professional servicing of
technical and sales consultants, as well as a well-functioning
spare parts supply department. The company’s offer is addressed
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to both individual farmers, agricultural and service enterprises and
includes the following premium-class machines: VERSATILE –
this company was the first in the world to start mass production
of all-wheel drive tractors with articulated frame: we offer wheeled
articulated tractors ranging from 380 to 610 hp, articulated tractors
ranging from 520 to 610 hp and classic farm tractors from 265 to
365 hp. FLIEGL – international leader in the production of transport machines, including agricultural and construction machines:
agricultural trailers, construction trailers, manure and lime spreaders, slurry tankers, transport platforms, multi-purpose trailers with
horizontal unloading system, low-loader trailers and semi-trailers.
KÖCKERLING – a company specializing in cultivation and sowing: cultivation machines – cultivators, grubbers, disc harrows –
as well as in the conventional, simplified, belt and direct sowing
technologies. CARUELLE – a highly specialized company offering a full range of sprayers: suspended sprayers, trailed sprayers, sprayers for orchards and vineyards as well as self-propelled
sprayers. KAGRO – WE SELL QUALITY!!!

Kanters Uden Nawóz naturalny
Duifhuizerweg 8
5406 TB Uden
Netherlands
tel. +31 6 2091 3493
e-mail: Ben@kanters-bedrijven.nl
www.kanters-bedrijven.nl

Kanters Transport nawozu naturalnego koncentruje się na rynkach polskim i niemieckim. Kanters sprzedaje nawozy naturalne
różnego rodzaju i w różnych postaciach: zarówno obornik pryzmowany, jak i granulat. Cały nawóz, sprzedawany przez firmę Kanters za granicę, zostaje poddawany higienizowaniu w instalacjach,
spełniających wymagania prawodawstwa europejskiego.
Kanters Uden manure transport concentrates on the Polish and
German market. Kanters sells natural fertilizers of various types,
both solid stackable manure and granulates. All fertilizers sold
by Kanters are subjected to hygienisation in installations that
meet the requirements of European legislation.
KARCHEX
Dziadkowo 5b
56-330 Cieszków
tel. 606 211 056
e-mail: karchex@vp.pl
www.karchex.eu

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 pryzmatycznych
uprawowych i łąkowych, agregatow do podsiewu i regeneracji
łąk, agregatow przedsiewnych typu Frontpacker. Firma jest rownież importerem młynow do mokrej kukurydzy CCM firmy Gruber. Zapewniamy serwis i doradztwo. Świadczymy rownież usługi w zakresie siewu, podsiewu i regeneracji użytkow zielonych.

K
KARMATECH Sp. z o.o.
ul. Zielarska 120E/5
Plewiska
62-064 Komorniki
tel. 514 372 709
e-mail: karmatechpolska@gmail.com

KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
J. Paschlod, P. Maj Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Zachodnia 2
55-330 Błonie
tel. +48 71 356 70 35
e-mail: info@kastell.pl

Karmatech Sp. z.o.o jest wyłącznym importerem produktów
z rożnych krajów, cechujące się że pracujemy tylko z producentami oraz zakładamy paszowymi.Firma Karmatech się
zajmuje produkcją, sprzedażą i serwisem urządzeń i maszyn
przeznaczonych do pozyskiwania wysokiej jakości pasz, oleju
roślinnego.

Firma Kastell jest największym w Polsce producentem szczotek przemysłowych. Naszymi odbiorcami są przedsiębiorstwa
komunalne, firmy sprzątające, dealerzy maszyn czyszczących
i zamiatarek, a także hodowcy zwierząt i przedsiębiorstwa zajmujące się przetworstwem warzyw i owocow.
KASTELL INDUSTRIAL BRUSHES SYSTEMS – We are market
lider in Poland. Our company is the biggest brushes producer
(disc, side brushes, main brooms, ring brushes and strip brushes) in Poland. We have brushes to all type of street sweepers.
s

KAROL Sp. z o.o.
ul. Szosa Ciechocińska 25
Odolion
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54/282 35 84
e-mail: karol.agro@wp.pl
www.karol.agro.pl

Oferujemy: przenośniki: łańcuchowe (pionowe i poziome), ślimakowe, kubełkowe, i inne; redlery poziome; ślimaki pionowe
do rozładunku i załadunku silosow; rozr zutniki ziarna w silosie;
mieszadła ziarna w silosie; wentylatory ocynkowane: typ: TLR
(do wentylacji ziar na w silosach), typ HLSG (do suszarni podłogowych), sterowniki do wentylatorow. Ponadto oferujemy usługi:
obrobki metali skrawaniem (toczenie /270 mm x 1000 mm/, frezowanie), spawanie.
We offer you: devices to grain transportation: chain conveyors
(horizontal and vertical), wormgear, container and another;
wormgear conveyors; the vertical wormgears to unloading also
to loading of silos; disperser of grain in silo; mixerarm of grain
in silo; ventilators: type: TLR (to aeration and cooling of gain),
type: HLSG (to on floor dryers) controllers to ventilator. Additionally we offer services: machining of metallic element (turning
/270 mm x 1000 mm/, milling), welding.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel. 22/ 592 65 90
e-mail: info@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J.
ul. Towarowa 5
59-300 Lubin
tel. 76/746 17 00
e-mail: katpol@katpol.com
www.katpol.com

Firma z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na rynku maszyn
gorniczych i budowlanych. Dostawca wysokiej jakości foteli operatora do szerokiego spectrum pojazdow oraz rozwiązań specjalnych, dostosowanych do specyficznych wymogow Klienta. Autoryzowany dystrybutor foteli: KAB, Grammer, FISA, United Seats,
Be-Ge. Ekskluzywny dystrybutor specjalistycznego oświetlenia roboczego firmy Nordic Lights: lampy ksenonowe, LED-owe, odporne na wibracje i trudne warunki środowiskowe (deszcz, śnieg, kurz,
ujemne temperatury), przeznaczone do pracy zarówno w lesie, na
drodze jak i w kopalni. Dostarczamy także: układy ssące, wydechowe, paliwowe oraz kontroli i sterowania do maszyn i urządzeń.

Kessens Technik mit System GmbH & Co.KG
ul. Kolejowa 3
59-225 Chojnów
tel./fax: 76 871 31 30
kom. +48 794 748 950
e-mail: kolodziej@kessens-technik.com
e-mail: kessens@kessens-technik.de
www.kessens-technik.com

Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa i przemysłu.
Technologie: magazynowania, transportu, przetwarzania, zbóż
i materiałów sypkich. Oferujemy kompaktowe linie rozdrabnia-
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nia i mieszania pasz. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką
gamę silosów: wewnętrznych i zewnętrznych – metalowych,
z włókna szklanego i workowych; przenośników ślimakowych:
ocynkowanych i ze stali nierdzewnej: z koszem zasypowym,
z czerpnią; spirali transportowych do transportu paszy, peletu,
itp.; rozdrabniaczy: bijakowych i ssąco-tłoczących, oraz gniotowników do zboża o wysokiej wydajności; mieszalników: pionowych i poziomych; podajników: kubełkowych i łańcuchowych.
Kessens is Your reliable partner in the field of agricultural and
industrial technology. We design, build, deliver and set up plant
equipment for the storage, conveying and processing of grains
and other bulk materials for both: agriculture and industry. We
offer milling and mixing plants which are always tailored to Our
customers’ needs and expactations.

KHARKOV BEARING PLANT, PJSC (HARP)
3, Industrialniy Ave
Kharkov, 61055
Ukraine
tel. +38 (057) 710-10-59
tel. +38 (057) 710-11-46
e-mail: office@upec-trading.com
http://upec.ua/products

KHARKOV BEARING PLANT (HARP) jest producentem różnych łożysk. Łożyska HARP AGRO wyróżniają się niezawodnością i rzetelnością. Dokładne obliczenia inżynierskie umożliwiają
zastosowanie łożysk HARP AGRO w ciężkich jednostkach maszyn rolniczych podlegających największym obciążeniom dynamicznym. Zastosowanie uszczelek jedno i wielopowłokowych
o zwiększonej szczelności X-SHIELD sprawia, że łożysko jest
wytrzymałe na agresywne środowisko.
KHARKOV BEARING PLANT (HARP) is a manufacturer of
various bearings. HARP AGRO bearings are distinguished with
reliability and integrity. Accurate engineering calculations allow
to apply HARP AGRO bearings in heavy-loaded units of agricultural machinery subject to the highest dynamic loads. Application of one- and multi-lip seals of increased tightness X-SHIELD
makes bearing resistant to aggressive environment.

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
Topolowa 5
62-090 Rokietnica
tel. +48 61 814 44 00
fax +48 61 814 54 99
e-mail: kontakt@kingspan.com
www.kingspan.com

Kingspan Environmental Sp. z o.o. od ponad 30 lat dostarcza
wysokiej jakości produkty skierowane do sektora paliwowego.
W ofercie firmy znajdują się stacjonarne i mobilne urządzenia do
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magazynowania i dystrybucji oleju napędowego (FuelMaster®,
TruckMaster®) oraz AdBlue® (BlueMaster®, BlueTruckMaster®, SlimLine).
Kingspan Environmental Sp. z o.o. provides high quality products for the fuel sector. The company offers stationary and mobile tanks for the storage and distribution of fuel (FuelMaster®,
TruckMaster®) and AdBlue® (BlueMaster®, BlueTruckMaster®,
SlimLine).
Kingspan Insulation Sp. z o.o.
ul. Gdańska 134
62-200 Gniezno
tel. 61/ 425 56 48
e-mail: info@kingspaninsulation.pl
www.kingspan.pl

KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o.
Paproć 132 a
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61/442 11 89
e-mail: info@kpzwagi.pl
www.kpzwagi.pl

Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w produkcji wag. Posiadamy sieć oddziałow w Niemczech, Szwajcarii,
Czechach, na Węgrzech i w Polsce. Proponujemy Państwu
elektroniczne wagi paletowe, platformowe, stołowe, zliczające
sztuki, hakowe i wozki z wagą, szczegolnie przydatne w centrach przeładunkowych i logistycznych.Wykonujemy rownież
wagi pod indywidualne zamowienie klienta. Zaletą naszych
produktow jest solidna konstrukcja, wysoka precyzja i niezawodna wytrzymałość. Nośność, podziałka, wielkość platformy,
szalki czy wideł – opcje te jesteśmy w stanie dopasować do
Państwa oczekiwań.

Klesberg Sp. z o.o.
Aleja „Solidarności” 68/121
00-240 Warszawa
tel. +48 534 099 742
e-mail: biuro@klesberg.com
www.klesberg.com
https://www.facebook.com/klesbergpl/

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę osprzętu do ciągników, ładowarek, mini-ładowarek i koparko-ładowarek wszystkich
marek spotykanych w Europie. Oferowane produkty są najwyższej jakości i w pełni dopasowane do Państwa maszyn. Posiadają wymagane atesty oraz certyfikaty. Gwarantujemy pełen serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny, a także pomoc w doborze
odpowiedniego sprzętu do Państwa maszyny.

K
In our offer we have a wide range of equpiment for tractors,
loaders, mini-loaders and backhoe loaders of all brands found
in Europe. Offered products are of the highest quality and fully
matched to your machines. They have the required homologation and certificates. We guarantee full warranty and post-warranty service as well as assistance in choosing the right equipment for your machine.
KLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
tel. 32/ 474 39 00
e-mail: biuro@klimosz.pl
www.klimosz.pl

KMK Agro
D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Sp. J.
Brodowo
ul. Poznańska 20
63-000 Środa Wlkp.
tel./fax +48 61 285 01 79
www.kmkagro.com
www.kmk-maszyny.com

KMK Agro jest firmą prywatną założoną na początku 2001 roku.
Firma zajmuje się sprzedażą i produkcją maszyn rolniczych.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w handlu oraz serwisie
maszyn i urządzeń rolniczych. W ofercie firmy znajdą Państwo:
ciągniki, ładowacze czołowe, kombajny zbożowe, deszczownie
i akcesoria, siewniki punktowe do warzyw, maszyny do uprawy
ziemniaków i warzyw, pługi, maszyny uprawowe, rozsiewacze
nawozów oraz wiele innych maszyn przydatnych w rolnictwie.
W ramach działalności produkcyjnej projektujemy i wykonujemy
kompleksowe linie technologiczne do ziemniaków, cebuli oraz
warzyw korzeniowych. Linie nasze obejmują procesy przyjęcia,
czyszczenia, sortowania, selekcji, ważenia oraz pakowania.
KMK Agro was founded in early 2001. The company deals with
sale and production of agricultural machinery. We have many
years of experience in trading and servicing of agricultural machinery and equipment. The company’s offer includes: tractors,
front loaders, combine harvesters, irrigation equipment, seed
drills for vegetables and other machines for growing potatoes
and vegetables, plows, cultivating machines, fertilizer spreaders and many other machines for agriculture. In our production
department we design and manufacture comprehensive technological lines for potatoes, onions and root vegetables. Our lines
include the processes of receiving, cleaning, sorting, selection,
weighing and packaging.
KMP AGRI TRUCK SP. z o.o.
ul. Św. Floriana 9
42-350 Markowice
tel. 602 504 281
e-mail: kmp.agritruck@gmail.com

KOBEX – HALE STALOWE
ul. Duble 71
36-053 Kamień
tel. 15/ 838 10 16
e-mail: biuro@kobexstal.pl
www.kobexstal.pl

Kobex jest producentem konstrukcji stalowych hal rolniczych,
magazynowych, obor, chlewni, kurnikow, tuczarni, itp. Firma
zajmuje się budową hal stalowych najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Wykonujemy fundamenty, zajmujemy się montażem hal. Oferujemy obudowę hal stalowych płytą warstwową
lub blachą trapezową. Klient wskazuje miejsce gdzie ma stanąć
planowana hala, my dbamy o resztę.
Kobex is a manufacturer of steel structures of agricultural halls,
warehouses, sheds, piggery, poultry houses, fattening, etc. The
company specializes in the constr uction of steel buildings of the
highest quality at affordable prices. We foundations, we are to
assembly halls. We cover steel buildings sandwich panel or trapezoidal. The customer indicates the location where the planned
hall stand, we take care of the rest.
KOBZARENKO SP. Z O.O.
Wola Niechcicka Stara 9
97-340 Rozprza
tel. 502 265 650
e-mail: biuro@kobzarenko.eu
www.kobzarenko.pl

KÖCKERLING GmbH & Co. KG
ul. Lindenstrasse 11-13
D-33415 Verl
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 48/524 69 60 80
e-mail: info@koeckerling.de
www.koeckerling.de

Kockerling – specialista od uprawy i siewu. Znany w Europie
producent maszyn do przedsiewnej i pożniwnej uprawy roli oraz
agregatow uprawowo-siewnych. ALLROUNDER – uniwersalny
gruber (kultywator); TRIO – ciężki gr uber (agregat uprawowy);
QUADRO – ciężki gruber (agregat uprawowy); VECTOR – ciężki gruber (agregat uprawowy); VARIO – gruber dla specjalistow
siewu w mulcz; ULTIMA „CS” – agragat uprawowo-siewny
(w mulcz, bezpośrednio i na orkę; VITU – agregat uprawowo-siewny (w mulcz i na orkę); JOCKEY – agregat uprawowo-siewny (w mulcz i na orkę); GRASMASTER – maszyna do pielęgnacji i podsiewu użytkow zielonych.
Kockerling – a well-known producer (OEM) in Europe of professional equipment for plowless farming systems. ALLROUNDER
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– Universal Cultivator; TRIO – Mounted Cultivator; QUADRO –
Heavy cultivator; VECTOR – Heavy cultivator; VARIO – Heavy
cultivator; ULTIMA ”CS – Universal Drill; VITU – Universal Drill;
JOCKEY – Universal Drill; GRASMASTER – The universal harrow for grasslands farms.

KOD-MET ZPHU Zofia Kodym
ul. Ogrodowa 18A
07-106 Miedzna
tel. 696 075 984
e-mail: firma.kod-met@wp.pl

Producent bezpiecznych urządzeń do hodowli zwierząt w budynkach inwentarskich. Firma KOD-MET specjalizuje się w produkcji systemowych kojców dla cieląt, wygrodzeń stosowanych
dla bydła mięsnego i mlecznego. Wykonujemy również koryta
paszowe, drabiny paszowe skośne i palisadowe oraz stanowiska uwięziowe.

KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
Os. Cechowe 22
64-840 Budzyń
tel. 67/284 34 83
e-mail: komfort@komfort.net.pl

KOMFORT jest producentem części zamiennych do ciągnikow
i maszyn rolniczych obecnym na rynku od 40 lat. Produkujemy
tarcze sprzęgłowe, tarcze hamulcowe, szczęki hamulcowe,
okładziny sprzęgłowe i hamulcowe, piasty napędu, dociski hamulcowe i nity. Oferujemy rownież usługę regeneracji i naprawy
tarczy sprzęgłowych i hamulcowych.
KOMFORT is a producer of spare parts for tractors and agricultural machines, operating in the market for 40 years. Our company produces clutch discs, brake discs, brake shoes, brake and
clutch facings, drive hubs, brake drums, brake actuators and rivets. Additionally we provide services of repair of cluch discs and
replacing of linings.

KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
26-200 Końskie
ul. 1 Maja 57
kom. +48 606 905 215
e-mail: casting.services@kzo.pl
www.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
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łożyskowe, dystansowe, obudowy, pokrywy łożyska do bron
talerzowych i wiele innych. Produkujemy dwa rodzaje piast do
brony talerzowej – zwykłą i samoobsługową, która nie wymaga
smarowania i konserwacji.

KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” S.A.
Aleja 1000-Lecia 2
62-650 Kłodawa
tel. 63/273 32 00
e-mail: marketing@sol-klodawa.com.pl
www.sol-klodawa.com.pl

Kopalnia soli „Kłodawa” S.A. jest producentem naturalnej soli
kamiennej, lizawek solnych oraz soli do zimowego utrzymania
drog. Skład mikroelementow występujących w kłodawskiej soli
jest zbliżony do osocza ludzkiej krwi, dzięki czemu sol ta jest
bardzo łatwo przyswajalna przez organizm.
Salt mine „Kłodawa” S.A. is a producer of natural rock salt, lickstones, and salt for road maintence (de-icing salt). Composition
of our salt is approximated to serum of human blood. That is why
our salt is easy to be adopted by human organism.

KORBANEK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61/ 895 03 00
e-mail: info@korbanek.pl
www.korbanek.pl

Generalny Sprzedawca maszyn rolniczych w Polsce. FENDT –
kombajny, ciągniki, prasy. MASSEY FERGUSON – kombajny,
ciągniki, prasy, ładowarki. CAPELLO – przystawki do kukurydzy.
FELLA – maszyny zielonkowe. SULKY – siewniki, rozsiewacze,
agregaty. MONOSEM – siewniki punktowe. KRAMER – ładowarki kołowe i teleskop. W ofercie także: Challenger, Stoll, Gregoire-Besson, MX, Rabe, SKY Agriculture, Berthoud, Agrisem.
MASZYNY ROLNICZE polskich producentow. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Części zamienne.
The General Distributor of agricultural machinery in Poland.
FENDT – combine harvesters, tractors, balers. MASSEY FERGUSON – combine harvesters, tractors, balers and telescopic
handlers. CAPELLO – corn heads. FELLA – forage harvesting
machinery. SULKY – fertilizer spreaders, seed drills, soil preparation machinery. MONOSEM – precision planters. KRAMER
– wheel loaders, tele wheel loaders. In offer also: Challenger,
Stoll, Gregoire-Besson, MX, Rabe, SKY Agriculture, Berthoud,
Agrisem. Polish producers` agricultural machinery. Warranty
and after warranty service. Spare parts.

K
KOSTRZEWA P.P.H. Sp.J.
ul. Suwalska 32a
11-500 Giżycko
tel. 87 428 53 51
e-mail: biuro@kostrzewa.com.pl
www.kostrzewa.com.pl

rolniczego są wszyscy podatnicy podatku rolnego. Zadaniem
samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania
problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych
członków.

KOSTRZEWA Sp.J. od niemal 40 lat produkuje urządzenia
grzewcze na biomasę. W ofercie posiadamy: kotły automatyczne przeznaczone do spalania: pelet (klas: A1, A2, B), agropelet,
owsa, groszku węglowego. Zakres mocy: 10-285 [kW] palniki
peletowe przeznaczone do spalania: pelet (klas: A1, A2, B),
agropelet, owsa . Zakres mocy: 16-330 [kW].

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
tel. 22/ 45 25 400
e-mail: kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.pl

KOSTRZEWA has got almost 40 years of experience in manufacture of heating equipments for biomass. We offer: automatic
boilers designed to burn pellets (class: A1, A2, B), agropellets,
oats, pea coal in the power range from 10 to 285 kW pellet burners with outputs from 16 to 330 kW.

KRAJOWA FEDERACJA PRODUCENTÓW ZBÓŻ
ul. Szkolna 2/4 lok. 418
00-006 Warszawa
tel. 667 958 199
e-mail: biuro@kfpz.pl
www.kfpz.pl

KRAJOWA FEDERACJA PRODUCENTÓW ZBÓŻ jest apolityczną, samofinansującą się organizacją rolniczą, reprezentującą interesy polskich producentów zbóż. Poprzez swoją działalność skupiamy się na wspieraniu naszych członków (organizacja non profit). Od 2003 roku walczymy o prawa ekonomiczne,
socjalne i kulturowe osób zrzeszonych w KFPZ. Członkostwo
w Federacji nadajemy każdemu, kto nie godzi się na utratę pozycji rynkowej i pragnie konkurencyjności polskich gospodarstw
zbożowych na krajowym i światowym rynku zbóż. Tylko wspólnie działając możemy wpływać na sytuację rynku.

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Żurawia 24 lok. 15
00-515 Warszawa
tel. (22) 821-92-65
e-mail: sekretariat@krir.pl
www.krir.pl

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentantem krajowym
samorządu rolniczego działającego na mocy ustawy z dnia
14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Członkami samorządu

Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można uzyskać informacje dotyczące m.in.: efektów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, założeń
i możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych, systemów integrowanej produkcji (IP), oferty agroturystyki w Polsce, targów i wystaw rolno-spożywczych organizowanych w kraju i za granicą oraz możliwości
inwestowania w przemysł rolno-spożywczych.
KRAWIEC TRAKTOR s.c.
Jowita Krawiec, Karina Krawiec 		
Paciorkowa Wola Nowa 69
26-700 Zwoleń
tel. 48/ 676 29 37
e-mail: biuro@krawiec.com.pl
www.krawiectraktor.pl

KRM-TRADE Sp. z o.o.
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B
02-797 Warszawa
ul. Wandy 16E
40-322 Katowice
tel. +48 796 369 439 Dmytro
e-mail: krm-trade@wp.pl
www.krm-trade-gm.com

KRM-Trade sp. z o.o. założona w 2018 roku w Warszawie, oryginalna fabryka „Rezinoplast” była założona 1998 roku w Pokrov,
Ukraina, jest przedsiębiorstwem, które produkuje różne wyroby
gumowo-techniczne, progi zwalniające i separatory parkingowe, różne części dla maszyn rolniczych, ciągników (MTZ, Ursus), ciężarówek, maty dla bydła, lemiesze dla plugów śnieżnych i inne wyroby z gumy i stali.
KRM-Trade was founded in 2018 in Warsaw, the original company „Rezinoplast” was founded in 1998 in Pokrov, Ukraine.
Company manufactures various rubber-technical products,
speed bumps and parking separators, various parts for agricultural machinery, tractors (MTZ, Ursus), trucks, mats for cattle,
rubber snow deflectors and other rubber and steel products.
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e-mail: traktorykubota@traktorykubota.pl
www.kubota-eu.com

KRUKOWIAK
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
ul. Kolejowa 54
87-880 Brześć Kujawski
tel. 54/ 252 10 27
e-mail: poczta@krukowiak.com.pl
www.krukowiak.com.pl

Oferta firmy obejmuje opryskiwacze rolnicze zawieszane (Heros, Optimal), przyczepiane (Apollo, Goliat, Goliat Plus, Goliat
Turbo) i samobieżne Herkules od 200 do 6000 litrow i szerokości
roboczej do 36 m, opryskiwacze sadownicze (Tajfun i Octopus),
maszyny do uprawy i zbior u cebuli oraz ziemniakow (sadzarki,
kopaczki, zbieracze, ścinacze szczypioru), sortowniki i podajniki
do warzyw, maszyny i kosiarki sadownicze.
The offer of our company includes agricultural sprayers of
mounted type (Heros, Optimal), trailed type (Apollo, Goliat, Goliat Plus, Goliat Turbo) and self-propelled type Herkules, from 200
till 6000 and work width till 36 m, orchard sprayers (Tajfun and
Octopus), machines for onion and potato culture and harvesting
(planters, diggers, pickup machines, chives cutters), sorters and
feeders for vegetables, orchard machines and mowers.

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 gospodarstwem.Obejmują one doradztwo techniczne zarządzania
gospodarstwem rolnym, specjalistyczne oprogramowanie dla
upraw oraz zarządzania stadem mlecznym, jak również specjalistyczne usługi biura rachunkowego.
KST Konsulting provides a range of farm management services.
These include technical consultancy, farm management, specialist software for crop and cow management as well as a specialist farming accounting office.

KUBOTA (Deutschland) GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Strzykulska 38
Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22/ 868 42 33
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Koncern Kubota Corporation oferuje w Polsce ciągniki rolnicze
oraz implementy, a także szeroki wachlarz maszyn komunalnych. Oferta japońskiego producenta obejmuje niezawodne ciągniki rolnicze o mocy od 50 do 170 KM, implementy zielonkowe,
uprawowe, sadownicze i komunalne, jak również profesjonalne
kosiarki, uniwersalne ciągniki kompaktowe oraz pojazdy wielofunkcyjne.
Kubota Corporation offers a wide range of agricultural and municipal Kubota machines in Poland. It includes reliable tractors
with power ranging from 50 to 170 hp, forage and arable machines, as well as professional mowers, compact tractors and
RTVs.

KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
Jelonek
ul. Orzechowa 1
62-002 Suchy Las
tel. +48 61 81 25 235
fax +48 61 81 17 010
www.kuhn.com.pl
mykuhn.kuhn.com/pl
https://www.facebook.com/KUHN-MaszynyRolnicze-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, maszyny 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.

KUNERT Spółka Jawna
Poladowo 70
64-030 Śmigiel
tel. 65/518-03-84, 65/518-97-22
fax 65/511-48-31
e-mail: info@kunert.com.pl
www.kunert.com.pl

Sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych renomowanych
producentów (polskich i zagranicznych), profesjonalny serwis,

L
sprzedaż części zamiennych. Rozbudowany dział usług zw. z
naprawami głównymi (szlify wałów, korbowodów oraz głowic,
honowanie, wytaczanie kadłubów, sprawdzanie szczelności
głowic, itp. itd.).

KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kręta 87
87-100 Toruń
tel. 56/ 651 30 52
www.pl.kvernelandgroup.com

Kverneland Group to najbardziej rozwijająca się międzynarodowa 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, siewu, nawożenia, opryskiwania oraz zbioru zielonki.
Kverneland Group is a leading international company developing, producing and distributing agricultural machinery and services. 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 community, covering the areas of soil preparation, seeding, forage and
bale equipment, spreading, spraying and electronic solutions for
agricultural tractors and machinery.

KVK Hydra Klov A/S,
Morsøgade 3,
DK-6700 Esbjerg
Dania
tel. +45 75 36 81 87
fax +45 75 36 80 25
e-mail: kvk@kvk.dk
www.kvk.dk
https://www.facebook.com/kvkhydraklov/

KVK Hydra Klov jest nowoczesną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją poskromów dla bydła, skupioną na sprostaniu 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 Japonię. Jesteśmy częścią grupy Granly.
KVK Hydra Klov A/S is a modern company devoted to engineering
and manufacturing hoof trimming equipment. KVK continues to
develop its popular products and accessories and guarantees justin-time delivery across the globe. There are many KVK products in
use internationally – from Northern Norway to Saudi Arabia, from
Canada to Japan. We are a part of the Granly Group.

KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 5
Kondratowice
57-150 Prusy
tel. 71/ 392 73 00
www.kws-zboza.pl

KWS jest niezależnym przedsiębiorstwem hodowlano – nasiennym dla rolnikow XXI wieku. KWS Polska zajmuje się rozprowadzaniem materiału siewnego buraka cukrowego (NEVENKA,
BRITANNIA, DANUŚKA KWS, JULIETTA), kukurydzy (RONALDINIO,PODIUM,AMADEO), rzepaku (SHERLOCK, DIGGER,
HYBRIGOLD), ziemniaka (INOVA, RAMOS) oraz działalnością
doradczą w zakresie uprawy tych roślin.
LECHENMEIER MONSUN A/S
Trwałe rozwiązania w zakresie obsługi
oraz magazynowania materiałów sypkich
Grundtvigs Alle 176
DK-6440 Sonderborg
DANIA/DENMARK
tel. 45/ 7442 24 64
mail@lachenmeier-monsun.com
www.lachenmeier-monsun.com

Lakkos kft
Petofi Sandor Utca 16
H-162636 Tesa
WĘGRY/HUNGARY
tel. 363 085 622 66
e-mail: lakkos@trakik.hu
www.trakik.hu
Kontakty:
Karol Tecław
Dyrektor Handlowy Lakkos w Polsce
e-mail: karol.teclaw@trakik.hu
www.trakik.hu
tel. +48 665 515 944
Corps Agro
Wyskoki 59A
Bratoszewice 95-011
e-mail: hattat@skladnicarolnicza.pl
www.skladnicarolnicza.pl
tel. +48 730 599 833

Lakkos Ltd. jest wyłącznym importerem traktorów Hattat na
rynek Polski a firma Corps Agro jest oficjalnym dystrybutorem
tych traktorów w Polsce. Hattat Traktör jest f-mą turecką, która
produkuje szeroki wybór traktorów o mocy 50-110 KM. Holdingu
Hattat jest dostawcą oryginalnych części do traktorów (marka
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HEMA) dla wielu znanych producentów jak John Deere, CNH
czy Grupa AGCO.
Lakkos Ltd. is the exclusive importer of Hattat tractors for the Polish market and the official distributor of these tractors in Poland is
a company Corps Agro. Hattat Traktör is a Turkish company that
produce a wide range of tractors between 50 and 110 hp. Hattat
Holding is an OEM tractor parts supplier (under Hema brand) of
well-known producers like John Deere, CNH or AGCO Group.

LANDSTAL Sp. J.
Przerąb 15 97-515
Masłowice
tel. 603 671 103
e-mail: landstal@wp.pl
www.landstall.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 uprawowo-siewne.
LANDSTAL is a dynamically developing producer of agricultural
machinery. Our products are characterized by innovation and
high product quality. Our offer consists cultivating and sowing
aggregate, disc harrows, skimming aggregate, , subsoilers, cultivatin aggregate”.

LANGREN S.C. M. Woźniak M. Woźniak
Krosino 2a
78-300 Świdwin
tel. 508 060 343
e-mail: kontakt@langren.pl

LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
Zalęcino 21
73-115 Dolice
tel. 722097877
e-mail: m.zielinski@lemken.com.pl

LEMKEN, specjalista znad dolnego Renu jest już od ponad 230
lat wiodącym producentem maszyn rolniczych. Oferujemy szeroka gamę maszyn do uprawy, siewu i ochrony roślin. W ofercie posiadamy pługi: obracalne, połzawieszane oraz na wozku,
agregaty do uprawy przedsiewnej, kultywatory ścierniskowe,
brony talerzowe oraz wirnikowe, siewniki mechaniczne oraz
pneumatyczne, a także profesjonalne opryskiwacze polowe.
Wraz z autoryzowanymi dealerami prowadzimy rownież sprzedaż części zamiennych oraz serwis.
LEMKEN, specialist from Lower Rhine area, is a leading producer of agricultural machines for more than 228 years. We offer
a wide range of machines for cultivating, sowing and protection
of plans. Our offer include suspended and semi-suspended rotating ploughs, sets for cultivation before sowing, stubble cultivators, compact disk harrows, impeller harrows, mechanical
and pneumatic seeders, as well as professional field spraying
machines. With authorized dealers we carry out sales of spare
parts and service.

LEMTECH Jerzy Hajduk		
Wojciechów 15
97-570 Przedbórz
tel. 781 813 112
e-mail: lemtech@vp.pl

LEMTECH jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją maszyn rolniczych. Wprowadzamy na
rynek maszyny solidnej konstrukcji z wytrzymałych i nowoczesnych surowców. Oferujemy: agregaty talerzowe, podorywkowe,
uprawowo-siewne, brony talerzowe, grubery, głębosze.

Firma LANGREN zajmuje się produkcja maszyn rolniczych:
owijarek do bel stacjonarnych, samo załadowczych oraz rozsiewaczy nawozów.
LANGREN is producer of agricultural machines – bale wrapping
machines and fertilizer spreaders.

LECHLER GmbH
ul. Ulmer Strasse 128
D-72555 Metzingen
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 49/ 712 396 2-0
e-mail: info@lechler.de
www.lechler.de
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LENKRAJ Sp. z o.o.
Witaszyczki 66
63-230 Witaszyce
tel. 62/ 740 18 87
e-mail: lenkraj@op.pl
www.lenkrajspzoo.business.site
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań, Polska

L
tel. centrala: (+48 61) 84 55 800
fax (+48 61) 841 78 30
e-mail: sekretariat@iwnirz.pl
www.iwnirz.pl

Lenkraj to jedna ze spółek Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich w Poznaniu, zajmująca się przetwórstwem
i obrotem nasionami lnu. IWNiRZ jest jednostką badawczą
o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowo
badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych i zielarskich. Jednym z priorytetów Instytutu jest
realizacja programu konopnego, dotyczącego produkcji materiału siewnego konopi włóknistych.
Lenkraj is one of the companies of the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants in Poznań, dealing in the processing
and marketing of flax seeds. INF&MP is a research centre with
international standing, involved in complex research on obtaining and processing of fibrous and herbal raw materials. One of
the Institute’s priorities is to implement a hemp program on the
production of fibrous hemp certified seed.

LIZARDS Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4
Zielęcice
49-318 Skarbimierz
tel. 717 195 584
e-mail: biuro@lizards.pl
www.lizards.pl

Rozwiązywanie problemów z działaniem DPF, AdBlue, dpf@
lizards.pl. Naprawa i diagnostyka układów hydrostatycznych
wszelkich maszyn. Naprawa i diagnostyka układów elektronicznego sterowania hydrauliki siłowej. Naprawa pomp i silników hydraulicznych. Sprzedaż części zamiennych FARESIN,
CASE, NEW HOLLAND, O&K, CNH, YANMAR www.lizards-sklep.pl.
LLC „IT-AGRO”
Soborna 171
UA 22800 Nemirov
UKRAINA
tel. 38/ 097 111 26 88
e-mail: itagro2015@gmail.com
www.it-agro.net

LIBERO Sp. z o.o.
ul. Smyczna 18c
64-111Lipno
tel. 502 518 293
e-mail: mati@data.pl

LIBERO sp. z o.o. to firma z 20 letnim doświadczeniem w skupie
macior, knurow, tucznikow i bydła. Duży nacisk kładzie na osobiste kontakty z hodowcami w Polsce i właścicielami największych
firm przemysłu mięsnego w Europie. Dzięki takiej polityce zdobyła znaczny udział w rynku. LIBERO dysponuje nowoczesnym,
specjalistycznym transportem do przewozu trzody chlewnej oraz
bazą umożliwiającą organizowanie skupu na dużą skalę. Działa
na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na Wielkopolskę i zachodnie regiony kraju. Nowością jest sprzedaż prosiąt
z Niemiec, Danii i Holandii.
LIEDMANN Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 6
98-355 Działoszyn
tel. 605 037 407
e-mail: biuro@liedmann.pl
www.liedmann.pl

Wiodący polski producent pełnej gamy nowoczesnych granulowanych nawozow wapniowych. Obecnie w naszej ofercie znajdują się: Wapniak Jurajski G – kreda granulowana; Dolomag G
– nawoz wapniowo-magnezowy granulowany (nowość); Siarkomix G – siarczan wapnia granulowany (nowość).
A leading Polish manufacturer of a full range of modern granular
calcium fertilizers. Currently, our offer includes: Wapniak Jurajski
G – chalk granulated; Dolomag G – calciummagnesium fertilizer
granular (new); Siarkomix G – calcium sulphate granular (new).

LLC ,,Lvivagromashproekt”
Gorodotska st, 205
U-79041 Lviv
UKRAINA
tel. 38 (032) 238-43-61
e-mail: office@lvivagromash.com
www.lvivagromash.com
LLC PREMIORI (ROSAVA-AGROS TM)
Levanevsky str. 91
UA-09100 Belaya Tserkov
UKRAINA
tel. 456 337 747
e-mail: igor.gribovskiy@rosava.com

Lomax Paliwa Sp. z o.o.
Biuro handlowe: Kołbaskowo 12B, 72-001
tel. 91 311 93 97-98
fax 91 311 93 60
www.lomax.com.pl

Lomax Paliwa specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego, oleju grzewczego, a także benzyn. Posiadamy własną
flotę samochodów do transportu paliw. Zasięg dostaw obejmuje
woj. zachodniopomorskie, lubuskie, część pomorskiego i wielkopolskiego. Na rynku paliw działamy od 2000 roku. Prowadzimy
także własne stacje paliw w Kołbaskowie, Szczecinie, Goleniowie i Świecku.

119

Spis wystawców
List of exhibitors
tel. 504 206 200
e-mail: ladowarki@gmail.com
www.kmm.info.pl
LUBAS POLIURETANY Spółka Jawna
06-513 Wieczfnia 12
Zakład Produkcyjny: 06-513 Wieczfnia 12
tel./fax (+48) 236540058
e-mail: poliuretany@poliuretany.pl
www.poliuretany.pl

Wyłączny importer ładowarek przegubowych, kołowych i teleskopowych koncernu KMM. W ofercie ładowarki o udźwigu od
200 kg do 50 t o konstrukcji klasycznej lub teleskopowej. Oferowane maszyny wyróżnia prosta i niezawodna konstrukcja.
Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny i duże możliwości konfiguracji maszyny

Lubas Poliuretany Sp. J – Lider europejski w produkcji elastomeru poliuretanowego L-Pur będącego tworzywem niezwykle
elastycznym oraz trudno ścieralnym o bardzo szerokim zakresie
zastosowań. Doskonale sprawdza się w transporcie materiałów
sypkich ( zboża, granulaty) jak również w pozostałych gałęziach
przemysłu oraz rolnictwie.
Lubas Polyurethane Sp. J. European leader in the production of
polyurethane elastomer LPUR being extremely flexible material
and resistance to abrasion with wide range of applications. Is
perfect for transporting granular materials (cereals, granulates)
as also in other branches industry and agricultures.

Luna Polska Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39 B
40-155 Katowice
tel.: +48 32 220 33 78
e-mail: info@lunapolska.pl
www.lunapolska.pl
www.facebook/lunapolska

Luna Polska dostarcza klientom profesjonalne narzędzia ręczne i pomiarowe, elektronarzędzia, maszyny do obróbki drewna
i metalu oraz urządzenia pneumatyczne. Obecnie w naszym
asortymencie znajduje się ponad 170 000 pozycji narzędzi ogólnego zastosowania, przyrządów oraz maszyn do prac specjalistycznych własnych marek (Teng Tools, Limit, Luna, FERAX)
oraz innych renomowanych producentów.
Luna Poland is a leading supplier of high-quality hand tools and
measuring equipment, power tools, woodworking machinery and
metal and pneumatic devices. Continuous expansion of range assortment includes more than 170 000 products of own brands (Teng
Tools, Limit, Luna, FERAX) and other renowned manufacturers.
LYVARNYI ZAVOD SE
Gagarin Street 17
UA-55213 Pervomais’k city
tel. 38/ 067 510 37 20
e-mail: litzavod@i.ua

Ładowarki KMM – P.H.U. MARMUR
Mirosława Pakosz
ul. B.Chrobrego 233a
59-550 Wojcieszów
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ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
Całowanie 91a
05-480 Karczew
tel. 22/ 780 76 87
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl

Firma specjalizuje się w imporcie, produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń do nawadniania upraw polowych oraz rolniczego zagospodarowania gnojowicy. Posiadamy sprawnie
działający serwis oraz bogaty magazyn części zamiennych.
Wspołpracujemy z najlepszymi europejskimi i światowymi
producentami maszyn: IRTEC, VALLEY, SIME, ROVATTI,
RAESA, BAUER oraz CRI-MAN, VENERONI, RIV, DODA.
Wszystkich obecnych i przyszłych Klientow zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. DORADZTWO, KOMPLETACJA,
MODERNIZACJA, SERWIS.
Our firm specialize in importation, production and sale of
machines and equipment for field crops irrigation and for
slurry technology. We have efficient service and wide stock
of spare parts. We cooperate with European and global
manufactures of the machines like. IRTEC, VALLEY, SIME,
ROVATTI, RAESA, BAUER and CRI-MAN, VENERONI, RIV,
DODA. All present and future clients we invite to familiarize
yourself with our offer. ADVISE & ASSEMBLING & MODERNIZATION & SERVICE.

MACHINES PIÓRO Artur Pióro
Żębocin 58A
32-100 Proszowice
tel. 888 999 931
e-mail: info@machinespioro.com
www.machinespioro.com

MAD-BOX Andrzej Madejczyk
ul. Piłsudskiego 26b/16
39-100 Ropczyce
tel. 884 911 178
e-mail: sebastian.debowski@mad-box.pl
www.mad-box.pl

M
towych, stanowi właściwe rozwiązanie w każdym gospodarstwie
rolnym, magazynie zbożowym i wytworni pasz. Magrotex Chojnowproducent przenośnikow dla rolnikow.
Madejski Spółka Jawna
ul. Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków
tel.: +48 12 643-67-67, 683-96-00
fax: +48 12 683-96-42
biuro@madejski.com.pl, info@madejski.com.pl
maszyny@madejski.com.pl, moto@madejski.com.pl
hoses@madejski.com.pl
www.madejski.com.pl, www.facebook.com/madejskispj

Firma Madejski Spółka Jawna istnieje od 1995 roku. 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 urządzeń
myjących, oleje, uszczelnienia hydrauliczne itp.
The Madejski Company, established in 1995, produces and sells:
high and low pressure assembled hoses, hoses for the production
of assembled hoses, all types of ferrules and fittings, adapters and
pipes, fastcouplings, valves, pressure gauges, machines for the
production of assembled hoses. We offer: hydraulic and industrial
hoses, PVC hoses, suction and delivery hoses, oils, seals etc.

Magazyn Ogólnopolski ZAGRODA

ul. Stępińska 6/8 m. 4
00-739 Warszawska

Magazyn Ogólnopolski Zagroda ukazuje się od 1998 roku.
Jest pismem nowoczesnej wsi – stąd wiele miejsca poświęca organizacjom i firmom tę nowoczesność wspierającą. Na łamach
Zagrody poruszamy tematykę dotyczącą nawożenia, nasiennictwa, ochrony roślin, żywienia zwierząt oraz maszyn i urządzeń.
Zagroda ma nakład kontrolowany.

MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 85 26
e-mail: handel@magrotex.pl
www.magrotex.pl

Nasza firma produkuje maszyny związane z gospodarką zbożowo- paszową, służące do transportu i przetworstwa zboża, tzn.
rozdrabniacze bijakowe, linie przygotowania i mieszania pasz.
Posiadamy najszerszą ofertę w zakresie przenośnikow ślimakowych, do transportu materiałow sypkich: (17 rodzajow) o długości
roboczej od 4 m do 12 m i wydajności od 8 t/h do 50 t/h. Możemy
rownież wykonać przenośniki na „wymiar” wg. Indywidualnych potrzeb odbiorcy. Przenośniki są ocynkowane ogniowo – zwiększona trwałość, ułożyskowane – co zapewnia cichą pracę. Niski koszt
zakupu i eksploatacji w stosunku do innych urządzeń transpor-

MAHLE Polska Sp. z o.o.
ul. Mahle 6
63-700 Krotoszyn
tel. +48-62 72 25-656
www.mahle-aftermarket.com

Firma MAHLE została założona w 1877 roku. Jako wiodący, globalny partner rozwoju dla przemysłu motoryzacyjnego, oferuje
rozwiązania w dziedzinie silników, filtracji, elektryki/mechatroniki
oraz układów chłodzenia. Co drugi samochód na świecie ma
w sobie części wyprodukowane przez koncern MAHLE.
The MAHLE company was founded in 1877. As a leading global
development partner for the automotive industry, it offers solutions in the fields of engines, filtration, electrics/mechatronics
and cooling systems. Every second car in the world has parts
manufactured by MAHLE.
MAKITA Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103
43-346 Bielsko-Biała
tel. 33/484 02 00
e-mail: info@makita.pl
www.makita.pl

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4
30-002 Kraków
tel. 12/ 633 68 22
e-mail: nasiona@hbp.pl
www.hbp.pl

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. jest jedną z największych
firm hodowlano-nasiennych w Polsce. Nieprzerwanie od 1872
roku dostarczamy na rynek najwyższej jakości kwalifikowany
materiał siewny roślin rolniczych. Głównymi kierunkami działalności firmy są hodowla twórcza i zachowawcza roślin rolniczych,
reprodukcja nasienna, obrót materiałem siewnym oraz działalność
rolnicza i usługowa. Zajmujemy się hodowlą i nasiennictwem zbóż
jarych i ozimych, kukurydzy, buraka pastewnego, traw pastewnych i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych.
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. is one oh the biggest plant
and seeds production companies in Poland. The basic directions
of our activities are creative and conservative breeding and sales seeds of winter and spring cereals, maize, fodder beets,
forage grasses, leguminous plants and lawn small-seed. In our
company a few hundred varieties of plants agricultural, pleased
with a recognition in the country and abroad.
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MANDAM Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Toruńska 14
tel. 32/ 232 26 60
fax. 32/ 232 58 85
e-mail: handlowy@mandam.com.pl
www.mandam.com.pl

Na rynku maszyn rolniczych jesteśmy już od ponad 25 lata.
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 acted on the agricultural machinery market for over 25
years. In our offer, you will find agricultural machines for: coarse mulch tillers (stubble cultivators, disc harrows), pre-sowing
treatment (pre-sowing aggregates, shafts), plows, chisel-shaped
plows, cultivation of meadows (meadow harrows, meadow rollers, weeders), mechanization of agricultural works (bale grabs,
pallet carriers, spoons).
		

MANITOU POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 86
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
tel. 22/ 739 48 20
e-mail: info.mpo@manitou-group.com

Grupa MANITOU to rozpoznawalny na całym świecie producent
maszyn marek: Manitou, Mustang i Gehl. Produkty Grupy takie
jak ładowarki teleskopowe, burtowe, przegubowe, wózki widłowe, platformy robocze używane są w branży rolniczej, budowlanej, komunalnej oraz w przemyśle i logistyce. Gama rozwiązań
Grupy MANITOU to przekrój maszyn i osprzętów.
Manitou Group is known worldwide as leader in of all-terrain
material-handling, designs, manufactures, distributes and services equipment for construction, agriculture and the industries.
The group product ranges encompass: telehandlers, all-terrain,
semi-industrial and industrial masted forklifts, skid steers, track
loaders, articulated loaders, access platforms, truck-mounted
forklifts, warehousing equipment and attachments.

MARSEPLAST SP. Z O.O.
ul. Podłęska 17
32-005 Niepołomice
tel. 12/ 281 40 53
e-mail: info@marseplast.com
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Firma MARSEPLAST jest producentem zbiornikow do opryskiwaczy, lejkow do rozsiewaczy oraz przydomowych oczyszczalni ściekow. Aktualna oferta firmy to: zbiorniki do opryskiwaczy
o pojemnościach od 60l do 4000l, lejki do rozsiewaczy o pojemnościach od 100 l do 800 l, przydomowe oczyszczalnie ściekow
o pojemnościach od 2000 l, pojemniki do selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych oraz pojemniki na piasek i sol.
The MARSEPLAST company is a manufacturer of tanks for sprayers, funnels for spreaders and home sewage treatment plants.
The company’s current offer covers: sprayer tanks ranging from
60 l to 4000 l capacities, funnels for spreaders ranging from 100
l to 800 l capacities, household sewage treatment plants with capacities starting from 2000 l, containers for selective collection of
municipal waste along with containers for sand and salt.

MASA Zenon Kolankowski
Reblino
ul. Kolejowa 6
76-251 Kobylnica k/Słupska
tel. 59 72 81 366
e-mail: handlowy@masa.com.pl

MASA jest liderem branży dużych wag przemysłowych. Wagi
samochodowe i kolejowe produkuje na rynek polski oraz zagraniczny od 1992 r. W swojej ofercie posiada wagi z pomostem
stalowym, stalowo-betonowym i żelbetowym. Dostawy realizuje
w oparciu o najwyższej jakości podzespoły renomowanych europejskich producentów.
Company MASA is a leading Polish manufacturer of large industrial scales. Truck and rail scales are delivered to Polish and
foreign markets since 1992. The offer includes weighbridges
made of steel, steel-concrete and reinforced concrete. Products
are based on high quality European components.

Maschio – Gaspardo Poland Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6/8
87-100 Toruń
tel. 56 650 60 51
e-mail: info@maschio.pl
www.gaspardo.pl

Maschio Gaspardo to międzynarodowa grupa, z centralą we
Włoszech, lider w produkcji bron aktywnych, glebogryzarek,
mulczerów, siewników precyzyjnych, siewników zbożowych,
kombinacji uprawowo - siewnych, pługów, maszyn do uprawy
uproszczonej, opryskiwaczy oraz kosiarek komunalnych. Aby
zaspokoić potrzeby nowoczesnego rolnictwa stosujemy innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania.
Maschio Gaspardo is an international Group, having its headquarter in Italy, leader in the production of rotary tillers, power
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harrows, mulchers, precision planters, cereal seed drills, combination 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.

tel. 61/842 05 82
email: info@menke-agrar.pl
www.menke-agrar.pl

Hurtownik części zamiennych do zachodniego sprzętu rolniczego, części zamienne najwyższej jakości za rozsądną cenę.
The wholesaler of spare for agricultural equipment from the
West Europe, highest quality spare parts AT reasonable prices.

MCHALE ENGINEERING LTD
ul. Castlebar Rd.
Co. Mayo Ballinrobe
IRLANDIA / IRELAND
tel. 795 947 370
e-mail: mjakszta@mchale.net

Firma McHale jest producentem specjalistycznych maszyn
rolniczych. McHale skupia się głownie na produkcji wysokowydajnych pras rolujących oraz owijarek do bel. Prasy rolujące
i owijarki do bel firmy McHale są obecne w ponad 50 krajach na
całym świecie.
McHale over the last 30 years have developed a range of specialist farm machinery focusing on balers and bale wrappers
for the production of round and square baled silage, and round
bales of hay and straw. McHale balers and bale wrappers can be
seen working in over 50 countries around the world.

MECHANIK S.C. Stanisław Zarzecki, Jan Tomaszewski
ul. Wesoła 3
16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. 85/ 712 45 20
e-mail: biuro@mechanik-sc.pl
www.mechanik-sc.pl

„Mechanik” s.c. hurtownia najwyższej jakości części zamiennych do zachodnich maszyn rolniczych. W ofercie znajdą Państwo m.in. części do ciągnikow rolniczych: John Deere, Massey
Ferguson David Brown, Landini, Claas, Renault, Valtra, Valmet,
Case IH, Ford, Fendt, Deutz, New Holland, Fiat, Same, Deutz
Fahr, silnikow wysokoprężnych: Deutz, Perkins, MWM, Valmet-Sisu, Caterpillar, Cummins, Case, John Deere, Ford, Same,
kombajnow zbożowych oraz pras, agregatow, siewnikow, pługow itp. Oficjalny dealer na Polskę części marki Bepco Tractor
Parts. Pasy – łańcuchy – części – pompy hydrauliczne – filtry.
„Mechanik” s.c. multi-brand supplier and distributor of high quality
spare parts for agricultural machines and tractors: John Deere,
Massey Ferguson David Brown, Landini, Claas, Renault, Valtra,
Valmet, Case IH, Ford, Fendt, Deutz, New Holland, Same, Deutz
Fahr and diesel engines: Deutz, Perkins, MWM, Valmet-Sisu, Caterpillar, Cummins, Case, John Deere, Ford, Same. Agri- -belts –
agri-chains – spare parts – hydraulic pumps – filters.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rosnowska 6/8
62-052 Komorniki

MEPROZET KOŚCIAN S.A.
ul. Gostyńska 71
64-000 Kościan
tel. +48 (65) 512-53-25
fax +48 (65) 512-11-62
e-mail: meprozet@meprozet.pl
www.meprozet.pl

Największy i najstarszy polski producent WOZÓW ASENIZACYJNYCH. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę wozów o poj.
2300 - 30000 l, kontenerów hakowych 2500 – 24000 l, aplikatorów talerzowych i redlicowych, dozowników naglebowych oraz
dodatkowego wyposażenia. NOWOŚCIAMI w naszej ofercie są
zbiorniki na naczepach do ciężarówek jak również wozy i zbiorniki do zastosowań komunalnych.
The biggest and the oldest Polish SLURRY TANKERS manufacturer. 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
Mynamaentie 59
FI-21900 Ylane
FINLANDIA
tel. 358 (0)2 275 44 44
e-mail: biuro@mepu.pl
www.mepu.com
MESKO-ROL Sp. z o.o.
ul. I. Mościckiego 51
26-111 Skarżysko-Kamienna
tel. 41/ 253 41 20
e-mail: zaopatrzenie@mesko-rol.com
www.mesko-rol.com.pl
METALERG Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Portowa 1a
55-200 Oława
tel. 71/ 72 15 200
e-mail: metalerg@metalerg.pl
www.metalerg.pl

Metalerg jest producentem kotłow opalanych słomą i inną biomasą. Kotły te mogą służyć do ogrzewania domow, jak rownież
chlewni, szklarni, kurniki, suszarni oraz szkoł i całych osiedli
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mieszkaniowych na terenach wiejskich. Produkujemy rownież
nagrzewnice powietrza na słomę z przeznaczeniem do suszarni
zboż 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, greenhouses, piggeries, poultry houses, driers as well as schools and
whole housing estates in rural territories. NOVELTY! Air heaters burned with straw for grain (especially maize) driers which
replace in 100% oil heaters.

METAL-FACH Sp. z o.o.
ul. Kresowa 62
16-100 Sokółka
tel. 85 711 98 40
fax 85 711 90 65
e-mail: biuro@metalfach.com.pl
www.metalfach.com.pl
www.facebook.com/MetalFachOfficial

Metal-Fach Sp. z o.o. to czołowy polski producent maszyn rolniczych. Siedziba firmy znajduje się w Sokółce. Powstała w 1989
roku. W ofercie firmy znajduje się blisko 60 różnych typów
i modeli maszyn oraz urządzeń rolniczych. Produkuje również
naczepy do samochodów ciężarowych a także kotły grzewcze.
Jedną z nowych specjalizacji Metal–Fachu są konstrukcje stalowe.
Metal-Fach Sp. z o.o. is the leading Polish manufacturer of
agricultural machinery. Its head office is located in the town of
Sokółka. The company was founded in 1989, and today we are
among the largest employers in the region. The company offers
nearly 60 different types and models of machinery and equipment for farming, we also manufacture semi-trailers as well as
central heating boilers.

METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp. K
Brzozie Lubawskie 95B
13-306 Kurzętnik
tel. 604 396 976
e-mail: info@metal-plast.eu
www.metal-plast.com.pl

Jesteśmy producentem osprzętu rolniczego oraz budowlanego.
Wykonujemy TUZ-y do każdego rodzaju ciągnika, balasty, łyżki: pojemnościowe, lekkie, do wózka widłowego, do ładowarki,
chwytaki do bel, widły do bel, widły do palet, widły do obornika,
krokodyle, łyżko-krokodyle, redukcje (przejściówki, adaptery)
mocowań, kosze wysokościowe oraz pługi do śniegu. Dorabiamy każde mocowanie, nawet te najtrudniejsze. Nasze wyroby
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są bardzo solidne, trwałe, wykonane z materiałów najlepszej
jakości i malowane proszkowo w naszej lakierni. Przez 10 lat
zdobyliśmy zaufanie Klientów indywidualnych, jak i dealerów
ciągników czy maszyn rolniczych w Polsce i w Europie.

METALTECH Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.
ul. Orla 6
78-650 Mirosławiec
tel. 67-259-51-76
e-mail: poczta@metaltech.com.pl
www.metaltech.com.pl

„METALTECH” od 25 lat należy do czołówki polskich producentów maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Ofertę handlową stanowią:
• Przyczepy samozbierające ROTO • Silo-Walce • Przyczepy
objętościowe SILO • Przyczepy skorupowe TS • Przyczepy burtowe typu DB, DBL i TB • Przyczepy DHB z hydrauliczną ścianą
boczną •Przyczepy budowlane PBN • Przyczepy platformowe
PB • Wozy przeładowcze PP • Wozy samowyładowcze RAPID
• Przyczepy kontenerowe PH • Wozy paszowe typu WP i WX
• Rozrzutniki obornika RO • Urządzenia do pobierania pasz
METAL-TECHNIK S.C.
ul. Nowogrodzka 58
18-400 Łomża
tel. 602 767 756
e-mail: sekretariat@metal-technik.com
www.metal-technik.eu
METRIA Yuriy Ardashev
ul. Zakładowa 22
39-400 Tarnobrzeg
tel. 507 086 006
email: slawomir.krakowiak@metria.pl
www.metria.pl

MIARY I WAGI Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 27
49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. +48 77 411-39-28
fax +48 77 544-93-77
e-mail: biuro@miary-wagi.com.pl
www.miary-wagi.com.pl

Długa rodzinna tradycja wagarska przekuta w nowoczesne systemy elektroniczne. Od roku 2003 podstawowym i dominującym
profilem działania firmy jest produkcja i sprzedaż elektronicznych wag samochodowych. Rolnikom proponujemy wagi sa-
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mochodowe, przenośne i stacjonarne oraz wagi podkładkowe.
W ofercie również analizatory ziarna, żywności i pasz. Sondy
do poboru próbek oraz kompletne wyposażenie dla laboratorium
zbożowego.

Targi Poznańskie swoją ofertę prezentują firmy z europejskiej
czołówki, tworząc niezwykle bogatą i kompleksową ofertę wystawienniczą.

Miary i Wagi 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 mounted with ramps and portable truck scales.

MICHAŁ Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
Krzysztof Targoński
ul. Przemysłowa 4
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. +48 86 275 01 46 +48 86 275 90 80
fax +48 86 275 90 81
kom. 604-493-711
e-mail: info@michal-silosy.pl
www.michal-silosy.pl

Producent silosów paszowych, silosów zbożowych płaskodennych, z lejem wewnętrznym, z lejem zewnętrznym ,podnośników
kubełkowych, przenośników ślimakowych, systemów załadunku
i rozładunku oraz czyszczalni wstępnych.
The manufacturer of feed silos; flat-bottomed grain silos; grain
silos with perforated inner cone, conical silos on legs, bucket
elevators, screw conveyors; loading and unloading systems and
pre-cleaning machines.

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. 61/ 869 22 00
e-mail: info@mtp.pl
www.mtp.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie, lider przemysłu targowego
w Europie Środkowo-Wschodniej o blisko stuletnim doświadczeniu, to organizator najważniejszych wydarzeń dedykowanych
branży rolniczej, hodowlanej i ogrodniczej, które od lat cieszą
się zasłużoną renomą. Targi Rolnicze AGRO-PARK w Lublinie,
Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
GARDENIA, Wystawa Rolnicza ROLTECHNIKA, a także odbywające się w cyklu dwuletnim Międzynarodowe Targi Rolnicze
POLAGRA-PREMIERY i Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, to nie tylko miejsce prezentacji nowości ze wszystkich sektorów rolniczych, hodowlanych i ogrodniczych, ale też podjęcia
kluczowych decyzji inwestycyjnych w obszarze profesjonalnej
obsługi technicznej działalności rolniczej i ogrodniczej. Podczas targów i wystaw organizowanych przez Międzynarodowe

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 elektronarzędzi 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 professional 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 highest quality, durable and reliable professional
tools money can buy.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 10 00, fax 22 623 27 50
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można uzyskać informacje dotyczące m.in.: Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, polityki wsparcia rolnictwa, polskich produktów regionalnych i tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz targów rolno-spożywczych organizowanych w kraju i za granicą.
At the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Development you can get information about: Programme of Rural Development for 2014-2020, agriculture support policy, Polish regional and traditional products, organic farming, Try Fine Food Programme and agri-food markets organized in Poland and abroad.

125

Spis wystawców
List of exhibitors

i wyjątkowe technologie w dziedzinie inżynierii stosowanej
w produkcji maszyn rolniczych.
MORO ARATRI is a world leader in the production of ploughs,
subsoilers and cultivators. The company was founded by the
Moro family on November 5, 1957 in the city of Fonatnella in
Italy and for over 60 years develops and applies its knowledge,
technical skills and unique technologies in the field of engineering used in the production of agricultural machinery.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
Kurfürst-Balduin- Str.32
D-56294 Munstermaifeld
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 02605 961 06 60
e-mail: info@minosagrartechnik.de
minosagri.de

MMAT Wojciech Mikołajczak AGRO TECHNOLOGY
Gronówko 23a
64-111 Lipno
tel. 65/527 15 20
e-mail: info@mmat.pl

MMAT AGRO TECHNOLOGY to polski producent rozpylaczy
polowych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w produkcji dysz,
słynie z wysokiej jakości. Oferta rozpoczyna się od rozpylaczy
standardowych skończywszy na eżektorach dwustrumieniowych
(RS, AZ, EŻ, EŻK, EŻK TWIN) posiada również końcówki rozlewowe KR5 do aplikacji płynnego nawozu. Spełnia normy ISO
oraz posiada certyfikaty ENTAM, JKI, PIMR.
MMAT AGRO TECHNOLOGY is a Polish producer of field nozzles. Has extensive experience in the production of nozzles,
stands out for its high quality. The offer starts with standard nozzles ending with two-stream ejectors (RS, AZ, EŻ, EŻK, EŻK
TWIN) and also has KR5 filling nozzles for the application of
liquid fertilizer. Meets ISO standards and has ENTAM, JKI and
PIMR certificates.

MORO Aratri Srl Polska
Wyłączny przedstawiciel w Polsce / An exclusive
representative in Poland:
FHU Joanna Bojanowska
Warszawska 47, 05-119 Michałów-Reginów
tel: +48 604 306 444
biuro@wstodole.eu
www.moroaratri.com

MORO ARATRI to światowy lider w produkcji pługów, głęboszy
i kultywatorów. Firma została założona przez rodzinę Moro 5 listopada 1957 r. w mieście Fonatnella we Włoszech i od ponad
60 lat rozwija i stosuje swoją wiedzę, umiejętności techniczne
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MOSKIT
ul. Skalmierzycka 52
Śliwniki
63-460 Nowe Skalmierzyce
tel. 62/ 7666618
e-mail: moskit123@o2.pl
www. moskit.net.pl

Firma „MOSKIT” od 1986 roku produkuje opryskiwacze polowe i
sadownicze, zawieszane oraz przyczepiane. Ponadto jesteśmy
producentem, agregatow uprawowych, uprawowosiewnych,
bron talerzowych, rozrzutnikow obornika. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu oferujemy maszyny charakteryzujące się wysoką
jakością oraz spełniające wszystkie normy europejskie w zakresie bezpieczeństwa.
Since 1986 the company „MOSKIT” has been manufacturing field and orchard sprayers, suspended or trailed. We also
manufacture cultivation units, cultivation and sowing units, disc
harrows, and manure spreaders. Due to our long-term experience we supply machines characterised by their high quality and
meeting all European safety standards.

Mostert van de Weg BV
Domstraat 60a
3864 PR Nijkerkerveen
Netherlands
tel. +31 (0)33 - 257 14 59
e-mail:info@mostertvdweg.nl
http://www.mostertvdweg.nl/

Obecnie Mostert & van de Weg są aktywni we wszystkich obszarach rynku rolnego, zajmując się m.in. transportem nawozów
organicznych, biomasy, żywności, magazynowaniem i przeładunkiem różnych produktów. Dystrybucja nawozów naturalnych
stanowi dla firmy Mostert Van de Weg istotną część działania
przedsiębiorstwa. Odbywa się to zgodnie z certyfikatami i wymogami prawnymi.
Currently, Mostert & van de Weg is active in all areas of the
agricultural market, dealing with transport of organic fertilizers,
biomass, food, storage and reloading of various products. The

M
distribution of natural fertilizers is a crucial part of the company’s
operation for Mostert Van de Weg. This is done in accordance
with the certificates and legal requirements.

MotoRemo Burzynscy Sp.J. is Polish authorized representative of the world’s largest manufacturers of turbochargers i.e.
Honeywell Garrett, BorgWarner, Mitsubishi and IHI. The area of
company main activities consists of sales, repair and diagnostics of turbochargers and air compressors.. High quality of air
compressors repairs is confirmed also a certification of Polish
Automotive Institute

Moto Budrex Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 291
85-438 Bydgoszcz
tel. + 48 52 323 08 28
e-mail: motobudrex@motobudrex.pl
http://www.motobudrex.pl

Moto Budrex– lider w hurtowej sprzedaży opon rolniczych i przemysłowych w Polsce. Wyłączny przedstawiciel uznanego producenta opon rolniczych i przemysłowych – firmy Ceat, a także
innych światowych producentów. Moto Budrex dysponuje nowoczesnym centrum logistycznym o powierzchni magazynowej
44 000 m2, umożliwiającym magazynowanie opon oraz szybką
realizację dostaw.
Moto Budrex Sp z o.o. – one of the leader in wholesale of AGRO
and OTR tyres in Poland. Exclusive partner of Ceat – worldwide
recognised manufacturer of AGRO and OTR tyres.

MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
ul. Elewatorska 52
15-620 Białystok
tel. 85/ 651 85 12
e-mail: biuro@moto-agro.pl
www.moto-agro.pl

M-ROL Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Strzelecka 45 B
63-430 Odolanów
tel. 62/ 735 90 10
e-mail: mrol@mrol.com.pl
www.mrol.com.pl

Proponujemy Państwu zakup urządzeń do przygotowania karmy
dla zwierząt, transportu zboża oraz maszyny do suszenia ziarna.
Zakład nasz produkuje dla rolnikow już od 1974 roku wypracowując przez te lata doświadczenie i zaufanie klientow do naszej
firmy. Zapraszamy do naszego działu handlowego.

MTM BEARINGS
Vervo Sp. z o.o.
ul. Duńska 1
91-204 Łódź
tel: (+48) 42 252 55 55
fax: (+48) 42 253 47 33
info@lozyskamtm.pl
www.lozyskamtm.pl
www.facebook.com/mtmbearings

MOTO-REMO SP.J.
ul. Bydgoska 35
14-200 Iława
tel. 89/ 648 67 76
e-mail: poznan@motoarena.pl
www.motoremo.pl

Dział łożysk MTM stanowi część powstałej w 1999 r. firmy Vervo Sp.z o.o.. Produkcja łożysk MTM odbywa się w fabrykach
spełniających normy jakości m.in. ISO 9001; ISO 9002; ISO
9001:2008. Asortyment MTM obejmuje łożyska kulkowe, stożkowe, baryłkowe, igiełkowe, samonastawne, ślizgowe, zespoły
łożyskowe, technikę liniową, tuleje, łańcuchy, uszczelnienia, z
możliwością realizacji nietypowych zleceń.

MotoRemo Burzyńscy Sp.J. jest autoryzowanym dystrybutorem
i serwisem światowych producentów turbosprężarek Honeywell
Garrett, BorgWarner, Mitsubishi oraz IHI. Działalność obejmuje
sprzedaż, naprawę oraz diagnostykę turbosprężarek i sprężarek
powietrza. Firma uzyskała certyfikat zgodności Przemysłowego
Instytutu Motoryzacji, potwierdzający wysoką jakość napraw
sprężarek powietrza.

MTM bearings department is a part of Vervo Sp. z o. o. established in 1999. The manufacturing process takes place in factories compliant with ISO standards 9001, 9002, 9001:2008. MTM
range of products includes bearings such as ball, tapered roller,
spherical, needle roller, self-adjustable ball, sliding, bearing
units, linear ball, adapter sleeves, chains, seals or custom-made
solutions.
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MTM Dariusz Seferyński
ul. Młodnicka 52c
04-239 Warszawa
tel. 22/ 353 11 11
e-mail: biuro@firmamtm.pl
www.firmamtm.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.

Od 1996 firma MTM produkuje urządzenia grzewcze na olej zużyty i paliwa alternatywne. Oferujemy urządzenia do suszarni,
szklarni, pomieszczeń magazynowych. Chłodzimy, grzejemy
duże i małe pomieszczenia.

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.

Since 1996 the company MTM manufacturers heating equipment using processed oil and alternative fuels. We offer equipment for dryers, glasshouses, and warehouse facilities. We cool
or heat both large and small rooms.
MUELLER-ELEKTRONIK GmbH
FRANZ-KLEINE STRASSE 18
D-33154 Salzkotten
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 49/ 525 89 83 4-0
e-mail: info@mueller-elektronik.de
www.mueller-elektronik.de
Multitech Radosław Górski
ul. Szadek 36
Ceków-Kolonia
62-834 Ceków
tel. 604 170 660
e-mail: tuzyeu@gmail.com
www.tuzy.eu
Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberg 23
D-59494 Soest
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 49/ 0 2921 965 10
e-mail: soest@muething.com
www.muething.com

MY DATA PLANT by KLEFFMANN GROUP
ul. Iłłakowiczówny 7/3
60-789 Poznań
tel. 61/ 647 39 61
e-mail: jakub.brzoski@kleffmann.com
www.mydataplant.com

Naglak PPUH Feliks Naglak
ul. Borecka 33a
63-720 Koźmin Wlkp.
tel./fax: +48 62 721 68 64
kom. +48 667 624 525
czyli +48 667 NAGLAK
e-mail: naglak@naglak.pl
www.naglak.pl
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Namyslo Innovative Technology
Biedrzychowice 96a
48-250 Głogówek
tel. 785 666 444, 511 196 810
e-mail. biuro@namyslo.pl
www.namyslo.pl
facebook Namyslo Innovative Technology

NAMYSŁO to firma specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych. Maszyny firmy Namysło są wysokowydajne, oraz robią
dobre wrażenie wizualne, ze względu na precyzyjne wykonanie.
Realizując zamówienia pragniemy zdobywać wzajemną lojalność i uznanie. Kierowani uczciwością i pasją tworzymy produkty wysokiej jakości, by korzyści były zawsze obustronne.
Zapewniamy konkurencyjne warunki handlowe.
NAMYSŁO is a company specializing in the production of agricultural machinery. Namysło machines are highly efficient, and
they make a good visual impression, due to the precise execution. When realizing orders, we want to gain mutual loyalty and
recognition. Driven by honesty and passion, we create high quality products so that the benefits are always mutual.

NDS Grzegorz Michałek
ul. Bukowska 4, Dakowy Suche
64-320 Buk
tel. 61/ 814 03 98
fax 61/ 894 79 52
e-mail: biuro@nawadnianie.com
www.nawadnianie.com

Specjalizujemy się w sprzedaży kompletnych systemów nawadniających oraz systemów do zagospodarowania gnojowicy, zapewniając przy tym fachowe doradztwo oraz projekty techniczne.
W swojej ofercie handlowej posiadamy również siewniki, sadzarki,
glebogryzarki oraz pielniki międzyrzędowe. Obsługujemy cały
przekrój gospodarstw wraz z możliwością finansowania maszyn.
We specialise in sales of complete systems for slurry management and irrigation systems, providing professional advisory and

N
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, premiksy dla trzody chlewnej, bydła i drobiu. Zapewniamy fachowe
doradztwo i serwis żywieniowy.

wszystkich żywych zwierząt w małych przyczepach. Zapraszamy partnerów biznesowych – zostań dealerem w swoim regionie.
NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft.
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
tel. 801 647 726
e-mail: poland@nissan-services.eu
www.nissan.pl
Nokian Tyres s.r.o.
V Parku 2336/22
CZ- 14800 Praha 4
Czechy / Czech Republic
tel. 570 777 501
e-mail: ireneusz.kotas@nokiantyres.com
www.nokianheavytyres.com

NEOROL Sp. z o.o. is one of most dynamically developing fodder producing companies in Polen. We produce various types of
fodder, concentrates, premixes for swine, cattle and poultry. We
ensure professional consulting and feeding service.

Nest Bank S.A.
Placówka Partnerska
ul. Sportowa 48 A/G
59-300 Lubin
tel. 794 600 909, 731 811 111
e-mail: Lubin.pp2@partner.nestbank.pl
www.nestbank.pl

Decyzja u klienta na miejscu w gospodarstwie • Kredyty do 350
tys. • Rata kwartalna • Max. okres kredytowania 144 m-ce • Dowolny cel • Do wyliczenia zdolności zaliczamy: faktury i rachunki,
dodatkowe źródła dochodu, dochód szacunkowy, dotacje bezpośrednie.

New Trailers Sp. z o.o. Sp.K.
Os. Rusa 131
61-245 Poznań
tel. 730713730
infonewtrailers@gmail.com
www.noweprzyczepy.pl

Producent przyczep samochodowych do 3,5t. Zapraszamy na
stanowisko nr stoisko 319. Prezentujemy linie Agro. Producent
przyczep dla rolnictwa posiadający homologacje do transportu

NORD Napędy sp. z o.o.
ul. Krakowska 58
32-020 Wieliczka
tel: +48 12 288 99 00
fax: +48 12 288 99 11
e-mail: biuro@nord.com
www.nord.com

Zatrudniając ponad 3600 pracowników, NORD DRIVESYSTEMS od ponad 50 lat rozwija, produkuje i sprzedaje technologię napędową będąc jednym ze światowych liderów w branży.
NORD posiada oddziały i przedstawicieli w 89 krajach. NORD
oferuje szeroką gamę napędów o momentach obrotowych od
10 Nm do 250 kNm, dostarcza silniki elektryczne w od 0,12 kW
do 1000 kW i produkuje przetwornice częstotliwości do 160 kW.

Nordkalk Sp. z o.o.
pl. Na Groblach 21
31-101 Kraków
Polska płd.-zach.: Piotr Podolak tel.: 607 278 879
Polska płn.-zach.: Piotr Makiej tel.: 695 605 505
Polska płd.-wsch.: Mateusz Pirogowicz tel.: 695 320 270
Polska płn.-wsch.: Roman Rutkowski tel.: 609 444 807

Nordkalk – znany producent szerokiej gamy nawozów wapiennych i kred pastewnych. Dzięki głębokiej wiedzy eksperckiej
i wieloletniemu doświadczeniu oferuje profesjonalne rozwiązania
produktowe, pozwalające osiągać wysoką skuteczność utrzymywania optymalnego odczynu gleby. Popularnością na rynku rolniczym cieszą się m.in.: wapno węglanowe: Standard Cal, Fast
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Cal i wapno węglanowe z magnezem: Magnesium. Najnowszą
propozycją Nordkalku dla branży rolniczej jest innowacyjny granulat wapienny Nordkalk AtriGran. 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

NTN-SNR Polska sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa
22 516 20 60
biuro.warszawa@ntn-snr.fr

NTN-SNR Polska to oddział NTN-SNR Roulements – europejskiej gałęzi NTN Corporation, światowego producenta łożysk.
NTN-SNR oferuje rozwiązania najwyższej jakości do aplikacji
standardowych i precyzyjnych. Współpracujemy z liderami
z branży przemysłowej: rolnictwo, przekładnie, maszyny i narzędzia, przemysł wydobywczy, tekstylny, czy hutnictwo.
NTN-SNR Polska is a division of NTN-SNR Roulements – the
European branch of NTN Corporation, global ball bearing
manufacturer. NTN-SNR offers the highest quality solutions for
standard and precision applications. NTN-SNR cooperates with
many industry leaders: agriculture, gears, machinery and tools,
mining, textile, or metallurgy.
NUWEN
57 boulevard Jules Verger 35800 DINARD
tel. +33299165301
e-mail: contact@nuwen.fr
www.nuwen.fr
https://www.linkedin.com/company/nuwen/

NUWEN jest międzynarodową firmą współpracującą z producentami pasz. Swoją działalnością obejmuje produkcję i handel materiałami paszowymi oraz funkcjonalnymi dodatkami
paszowymi. Historia, jak i doświadczenie NUWEN to ponad
40 lat działalności w sektorze żywienia zwierząt. Obecnie firma
koncentruje się na R&D, aby wspierać swoich klientów wiedzą
techniczą oraz nowymi, innowacyjnymi produktami.
NUWEN is international specialist at the service of manufacturers. The company negotiates and produces mineral raw materials and functional ingredients in the domain of animal nutrition.
Its history and expertise in the nutrition sector means that NUWEN has, for more than 40 years, proposed a range of raw materials and additives and now invests in R&D to propose technical and innovative products.

OLIS „OOO” Sp.z o.o.
ul. Stolbovaya 28
65098 Odessa, Ukraina
tel. 534 411 111 (deutschsprachig: +48 885 022 888 )
agatadawid.eko@gmail.com
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biuro@ekopartner.org
www.olis.com.ua/pol
www.ekopartner.org

Firma Olis to producent wysokiej jakości maszyn do czyszczenia
i przerobu zbóż. W naszej ofercie posiadamy wialnie, czyszczalnie, kaszarnie, płatkarnie, maszyny dla przemysłu młynarskiego
i wiele innych. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
zakupionych maszyn. Eko Partner z siedzibą w Malborku jest
oficjalnym przedstawicielem naszej firmy na terenie RP i EU.
The Olis company is a producer of high quality machines for
cleaning and processing cereals. We have on our offer cleaners,
groats-maker, flakes-maker, machines for the milling industry
and many more. We provide warranty and post-warranty service
for purchased machines. The Eko Partner company based in
Malbork is an authorized distributor of ours machines.
OMNIVENT Sp. z o.o.
ul. Sępoleńska 20
77-420 Lipka
tel. 67/266 54 02
e-mail: omnivent@omnivent.pl
www.omivent.pl

Omnivent jest światowej klasy specjalistą w zakresie projektowania, produkcji i montażu najwyższej jakości systemow
przechowywania ziemniakow, cebuli, marchwi i innych płodow
rolnych. Omnivent jest na czele rynku w rozwoju trwałych i niezawodnych urządzeń. Nasi klienci mogą mieć pewność, że mają
najbardziej wiarygodny i energooszczędny sprzęt oraz fachową
pomoc, co zapewni minimalne straty jakości.
Omnivent is the worldwide active specialist in design, production
and installation of state-of-the-art storage technology for potatoes,
onions, carrots and other crops. Omnivent is ahead the market in
the development of reliable equipment. For this reason you can be
sure that you will have the most reliable and energy efficient equipment with minimal quality losses and an optimal support.
OPaLL-AGRI S.r.o.
Hertice 7
Dolni Zivotice
CZ- 74755 Litultovice
CZECHY / CZECH REPUBLIC
tel. 0042/ 055 37 86 165
e-mail: info@opall-agri.cz
www.opal-agri.cz

Orgamex and Tontrans B.V.
Zessprong 2
5684 NV BEST
Netherlands
tel. +31 (0) 499-372092
e-mail: ton@tontrans.eu
www.tontrans.eu

Zdrowa gleba stanowi podstawę naszego istnienia; nie tylko
obecnie, ale również w przyszłości. Orgamex: dba o dobrą
i zdrową glebę, która zarówno obecnie, jak i w przyszłości za-

O
pewni możliwie wysoką jakość uprawianych w niej roślin. Orgamex przetwarza nawóz naturalny, koncentruje swe działania na
produkcji kompostowanego polepszacza glebowego.
A healthy soil is the basis of our existence; not only now, but also
in the future. Orgamex is therefore ensuring a good and healthy
soil, which produces good quality products now and in the future.
Orgamex is a manure processing company that focuses on the
production of composted soil improver.

(hydraulic, compressor, gear, greases, fluids, car cosmetics and
other products.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Widełka 869
36-145 Widełka
Biuro Obsługi Klienta 801 805 541
e-mail: orlenpaliwa@orlen.pl
www.orlenpaliwa.com.pl

Orgapower
Postbus 1521
3800 BM Amersfoort
Netherlands
tel. +31 (0)88 - 9086110
e-mail info@orgapower.nl
http://www.orgapower.nl

ORLEN Paliwa to Spółka z Grupy ORLEN i największy polski
dystrybutor gazu płynnego. Nasi doświadczeni eksperci przygotują dla Państwa skrojone na miarę rozwiązania w zakresie
instalacji dla przemysłu i rolnictwa, w tym ferm drobiu, suszarni
zbóż i warzyw czy szklarni. Gwarantujemy bezpieczeństwo dostaw, najwyższą jakość gazu oraz profesjonalne doradztwo na
każdym etapie prowadzenia inwestycji.

Firma Orgapower powstała w 2002 r. i dostarcza szeroką skalę
produktów poprawiających jakość gleby produkowanych z różnych własnych miejsc kompostowania materiałów zielonych
z warzyw, owoców i ogrodnictwa. Specjalnie na eksport opracowaliśmy kompost wysokoodżywczy, zawierający wyjątkowo dużo
materiału organicznego oraz o wiele wyższe wartości odżywcze.

ORLEN Paliwa is a company from ORLEN Group and the largest Polish distributor of LPG. Our experienced experts will prepare tailor-made solutions for your business in the field of industrial and agricultural installations, including poultry farms, grain
and vegetable dryers, along with greenhouses. We guarantee
the security of supply, highest quality of gas and professional
consultancy at every stage of the project.

Orgapower was established in 2002 and provides a wide range
of products improving soil quality. These products are produced
in our own composting sites, using various green materials. Especially for the export market, we have developed a high-nutrient
compost, containing an extremely large amount of organic material and much higher nutritional values.

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków
tel. +48 12 665 55 00
fax: +48 12 665 55 01
centrala@orlenoil.pl
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/platinumexpert/

Spółka ORLEN OIL, działająca w ramach Grupy Kapitałowej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zajmuje się kompleksowo produkcją i dystrybucją środków smarnych. Spółka w
swojej ofercie posiada oleje dla motoryzacji, samochodów ciężarowych, rolnictwa, maszyn budowlanych, oleje przemysłowe
(hydrauliczne, sprężarkowe, przekładniowe), smary, płyny eksploatacyjne oraz kosmetyki i chemię samochodową.
ORLEN OIL operating as a part of the Capital Group of Polski
Koncern Naftowy ORLEN S.A. is responsible for comprehensive
manufacturing and distribution of lubricants. ORLEN OIL offer
includes automotive oils, truck engine oils, oils for agriculture,
construction equipment and hard equipment oils, industrial oils

OSKO-PLAST S.C. Ostrzyżek, Kostyra Sp. J.
Stara Dąbia 9
08-500 Ryki
tel. 668-263-616
e-mail: biuro@osko-plast.pl
www.osko-plast.pl

OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra sp.j. jest szybko rozwijającą
się firmą rodzinną, założoną w 1998 r. OFERTA: Sita żaluzjowe do zboż i kukurydzy do roznych typow i rodzjow kombajnow
(z lamelami 10, 22 lub 32 mm). Cynkowane galwanicznie, posiadają pewne, ząbkowane mechanizmy regulacji. Podsiewacze
i blachy podsiewacza. Klepiska. Kosze sitowe. Wytrząsacze.
Części do opryskiwaczy, m. in.wyciągarki lanc opryskiwacza
(WR 80 oraz WR 120) z atestem IBMER.
OSKO-PLAST is a fast-growing business, which was established by the highly qualified engineers Mirosław Ostrzyżek and
Zdzisław Kostyra in 1998. Our products are built to the highest
standard and shipped nationwide. Our main product specialisations are combine parts: grain and corn sieves; grain pans,
conveyor floors and step plates; concaves; sieve boxes; straw
walkers; other.We also include sprayer parts e.g. hand winches
(80 and 120 kg. capacity).
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OTOMOTO
ul. Królowej Jadwigi 43
61-872 Poznań
www.otomoto.pl, biznes.otomoto.pl
FB: https://www.facebook.com/otomotopl/

OTOMOTO to największa w Polsce baza ofert dealerów i komisów samochodowych, działająca od 2004r. Dla klientów
indywidualnych OTOMOTO to skuteczny serwis ogłoszeń motoryzacyjnych, dzięki któremu szybko sprzedadzą lub znajdą odpowiedni pojazd. Co minutę pojawia się średnio 5 nowych ofert.
Poszukujący znajdą tysiące ogłoszeń w kategoriach: samochody osobowe, motocykle i quady, pojazdy dostawcze i ciężarowe,
maszyny budowlane i rolnicze, a od niedawna również części.

OVIMEX Sp. z o.o.
Ul.: Głogowska 31/33
60-702 Poznań
Tel.: +48 698627300, +48698627200, +48 787941975
www.ovimex.pl

Firma Ovimex istnieje od 2017 roku. Zajmujemy się skupem,
eksportem i importem jagniąt, owiec i bydła. Gwarantujemy
atrakcyjne warunki współpracy. Charakteryzuje nas natychmiastowa płatność za odebrany żywiec. Zależy nam na zapewnieniu
długotrwałych i regularnych relacji z każdym klientem. Działamy
przez cały rok. Zapraszamy do współpracy.
Ovimex Sp. z o.o (Ltd.) has been in existence since 2017. We specialize in exporting and importing livestock: sheep, lambs and beef
cattle. We are a new company on the Polish market that guarantees attractive cooperation conditions. Our aim is to establish
a long-term cooperation with each client and gain their trust in our
brand. We are looking forward to doing business with you.

The Oxytree – a fast-growing tree which reaches about 16 m
high during 6 years, produce 10 x more oxygen and re-grow
from trunk after coppicing at least 4 times. The Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. offers the seedlings, helps to establish
and to care of plantation and guarantees repurchase option for
extracted wood. More than 200 plantations have been established in Poland.

P & L, spol. s r.o.
Biskupice 206, Biskupice u Luhacovic
tel. +420 577 113 980, +420 602 502 207
e-mail: info@pal.cz
http://www.pal.cz/Home-en
Facebook: https://www.facebook.com/palsro

P & L, spol. s r.o. jest producentem maszyn rolniczych z wykorzystaniem własnych patentów i wzorów użytkowych. Zapewnia
sprzedaż i serwis technik rolniczych, komunalnych i leśnych
w Czechach i na Słowacji. W tym samym czasie importujemy
lub reprezentujemy takie marki jak AgLeader, Bergmann, ELHO,
KInze, Kioti, MultiOne, Sampo, Tatra, Venieri, Vredo, Palax i inne.
P & L, spol. s r.o. is a producer of agricultural machines with
using its own patents and utility models. It provides sales and
service of agricultural, municipal and forestry technics in the
Czech Republic and Slovakia. At the same time we import or
represent brands such as AgLeader, Bergmann, ELHO, KInze,
Kioti, MultiOne, Sampo, Tatra, Venieri, Vredo, Palax and others.
P.H.U. KONAR S.C.
ul. Krakowska 5
42-200 Częstochowa
tel. 34/ 365 31 78
e-mail: konar@va.pl
www.air-heater.eu
P.H.U.P. „ROLTRANS” Waldemar Kobyliński
ul. Mazowiecka 18
06-200 Maków Mazowiecki
tel. 600 884 440
e-mail: roltrans@roltrans.eu
www.roltrans.eu

OXYTREE SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
tel. 71/ 726 00 16
e-mail: oxytree.pl@oxytree.pl
www.oxytree.pl

Oxytree – szybko rosnące drzewo tlenowe, które w 6 lat osiąga do
16 m wysokości, produkuje 10 x więcej tlenu, po ścięciu odrasta
od pnia co najmniej 4-krotnie. Oxytree Solutions Poland Sp. z .o.o.
zajmuje się dystrybucją sadzonek, pomocą przy zakładaniu i prowadzeniu plantacji. Gwarantuje opcję odkupu pozyskanego drewna. W Polsce założono już ponad 200 plantacji Oxytree.
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P.P.H. 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

P
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, nasiona paszowe,
zboża jare, zboża ozime, kukurydzę, motylkowe drobnoziarniste,
motylkowe gruboziarniste, mieszanki poplonowe na zazielenianie,
pozostałe nasiona rolnicze. Zapraszamy do współpracy.

30 years. Alima provides reliable service and advisory. Agricultural machinery: TMR vertical feed mixers (trailed and stationary), manure spreaders, monocoque trailers, bedding machines
(straw blowers). Equipment for dairy farms: milking parlors, milking robots, milk cooling systems, herd management systems,
cleaning chemicals.

We are the biggest producer of grass seed in Poland and a leader in the production of agricultural seed. We offer In continuous
sale: seed and grass mixtures, fodder seed, spring crops, winter
crops, maize, small papilionaceous seed, large papilionaceous
seed, after harvest mixtures for greening, other agricultural
seed. We welcom Your cooperation.
P.P.H.U. ,,HORUS”
ul. Rybitwy 30A
88-170 Pakość
tel. 693 677 655
e-mail: horus1@vp.pl

P.P.H.U „WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński
Pilica 3A
05-660 Warka
Tel. /0-48/ 667-31-26
Tel. kom. 600-227-864
www.wodzinski.pl

P.P.H.U. „Wodziński” to wieloletnia tradycja przetwarzania wysokiej jakości stali. Nasza firma istnieje od 1981 roku i zajmuje
się przede wszystkim produkcją i regeneracja maszyn sadowniczych, przyczep rolniczych. Do każdego zlecenia podchodzimy
z należytą starannością, firma dysponuje wyspecjalizowaną
kadrą pracowników pozwalającą w sposób profesjonalny realizować zlecone przez Państwa zamówienia.

P.P.H.U. Alima-Bis Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 5
63-000 Środa Wielkopolska, PL
tel. (+48) 61 28-538-61
fax. (+48) 61 28-669-60
e-mail: info@alimabis.com.pl
www.alimabis.com.pl

Alima Bis, to polska firma, od prawie 30 lat dostarczająca rozwiązania technologiczne i maszynowe hodowcom bydła. Alima
zapewnia niezawodny serwis i doradztwo. Maszyny rolnicze:
wozy paszowe, rozrzutniki obornika, przyczepy skorupowe,
ścielarki. Wyposażenie gospodarstw mleczarskich: hale udojowe, roboty udojowe, systemy schładzania mleka, systemy zarządzania stadem, chemia myjąca.
Alima Bis is a Polish company that has been supplying technological and machinery solutions to cattle breeders for almost

P.P.H.U. JASTECH Producent Rozrzutników Obornika
i Przyczep Objętościowych
ul. Terespolska 43
08-106 Zbuczyn
tel. 510 108 427
e-mail: kontakt@jastech.eu
www.jastech.eu

Jastech jest dynamicznie rozwijającą się firmą. Zajmuje się
produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych (rozrzutniki obornika,
przyczepy rolnicze). Wszystkie maszyny produkowane są nowoczesną technologią. Staramy się sprostać wymaganiom klientów,
którzy oprócz dobrego produktu mogą liczyć na fachowe wsparcie
techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapewniamy także transport maszyn na terenie całego kraju. Oczekujemy,
iż nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.
P.P.U.H. „GRASS-ROL”
Łagiewniki 199
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41/ 378 16 95
e-mail: biuro@grassrol.pl
www.grasrol.pl

P.P.U.H. POMAROL S.A.
ul. Przemysłowa 4
11-300 Biskupiec k/Olsztyna
tel.: +48 89 715 20 71
fax: +48 89 715 20 73
e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl
www.pomarol.com.pl

Producent maszyn rolniczych i zbiorników paliwowych. W ofercie posiadamy: ładowacze TUR, podnośniki przednie TUZ, kosiarki płozowe, bijakowe, do rowów i poboczy, bębnowe, przetrząsaczo-zgrabiarki, zgarniacze rolnicze, spychacze czołowe,
wycinaki kiszonki, czerpaki rolnicze, odśnieżarki wirnikowe.
We manufacture agricultural machines, fuel tanks and steel
constructions. POMAROL S.A. offers: tractor front loaders TUR,
front three-point linkages, tractor front attachments like dozers,
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snow blowers, skid rotary mowers and flail bank mowers, tractor
scoops, silage block cutters, rotary rake-tedders, steel constructions and fuel tanks with the capacity range 1÷100 m3.

ne • Produkujemy: podnośniki pneumatyczne o udźwigu od
3 do 6 ton.

P.P.U.H. RENAL Producent maszyn rolniczych
Mikułowice 345
28-100 Busko Zdrój
tel. 413787213, 604588204, 662287654, 660739129
e-mail: biuro@renal.com.pl
www.renal.com.pl

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22/ 391 82 15
e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl
www.pip.gov.pl

We sell: workshop tools and equipment, piston and screw
compressors • We provide: complete compressed air installations, we service piston and screw compressors, we calibrate
torque wrenches • We produce: pneumatic lifts with a lifting
capacity from 3 to 6 tons.

Producent opryskiwaczy polowych zawieszanych i ciągnionych
oraz Sadzarek do czosnku, bobu, cebuli dymki.
P.P.U.H. WOPROL
Księżomost 71a
39-120 Sędziszów Małopolski
tel. 17/ 745 42 20
e-mail: biuro@woprol.com.pl
www.woprol.com.pl

P.W. MARWIS Marcin Wiśniewski
ul. Przylep-Zakładowa 17
66-015 Zielona Góra
tel. +48 669100666
e-mail: myjki@marwis.eu
www.marwis.pl
www.facebook.com/marwis24/

Producent niezawodnych urządzeń czyszcząco-myjących oraz
środków chemicznych, służące do mycia i odtłuszczania detali
oraz części przemysłowych. Mając długoletnie doświadczenie
wbranży, jesteśmy jedną ze znanych firm w Europie i wiodącym
producentem w Polsce.
Marwis a dynamically developing enterprise operating on European markets, offering reliable workshop cleaners as well as
cleaning and degreasing agents for industrial applications, sand
blast cabinets and DPF/FAP cleaning machine.

Pamuła Bis
ul. Szajnochy 21
85-738 Bydgoszcz
sprzedaż: 52 362 01 06 sklep@pamula.pl
serwis: 510 133 014 serwis@pamula.pl
www.pamula.pl

Sprzedajemy: profesjonalne narzędzia i urządzenia warsztatowe, sprężarki tłokowe, śrubowe i spalinowe • Wykonujemy:
kompletne instalacje sprężonego powietrza, serwisujemy kompresory tłokowe i śrubowe, kalibrujemy klucze dynamometrycz-
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PARTNER-VS LLC
S. Paradzhanova 93
UA-10001 Zhytomyr
UKRAINA
tel. 38/ 0412 42 80 88
e-mail: office@vibroseparator.ua

PARTNER-VS – kompleks rozwiązań do czyszczenia, suszenia
i przechowywania ziarna.
PARTNER-VS – complex solutions for cleaning, drying and storage grain.
PAT Chomutow Sp.j.
Zebrzydów 1
58-124 Marcinowice
tel. 74/858 51 06
e-mail: info@wialnia.pl
www.wialnia.pl
PAWLICA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 198/44
50-437 Wrocław
tel. 606 605 445
e-mail: kasia.len@pawlica.pl

PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.
Stolec 1a
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74/817 36 03
e-mail: biuro@pedrotti.pl
www.pedrotti.pl

P
PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor włoskich
przewoźnych suszarni Pedrotti do zboż, rzepaku i kukurydzy na
obszarze Polski. Suszarnie Pedrotti – energooszczędne i niezawodne w każdych warunkach. Szeroki wybor modeli o wydajnościach od 30 do 380 ton/dobę. Sprzedaż, wynajem, serwis.
PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o. – sole distributor in Poland of
Italian Pedrotti mobile grain, rape and maize dryers. The Pedrotti
dryers- energy saving and reliable in all conditions. Wide range
of models of capacity from 30 to 380 tonnes/24 hrs. Sales, rent,
servicing.

PELLON Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 45
96-300 Żyrardów
tel. 46/855 02 44
e-mail: pellon@pellon.pl
www.pellon.pl

Pellon Sp. z o.o. – bezpośredni przedstawiciel fińskiej firmy
Pellon Group Oy, wyspecjalizowanej w wyposażaniu budynkow
inwentarskich- nowoczesne rozwiązania systemow żywienia,
żywienie na mokro, roboty do zadawania paszy, wentylacja,
zgarniacze obornika, podnoszące opłacalność chowu bydła
mlecznego oraz trzody chlewnej.

As early as the 1980’s we recognised the trend towards larger
transport units and higher transport speeds and have continued
to specifically develop our trailers for this. Our vehicles are primarily sold in Germany under the registered trade names „agroliner” (agricultural) and „terraliner” (construction), but also in
increasing quantities in central and eastern European countries.

Peugeot Karlik
Poznańska 22
62-081 Poznań-Baranowo
tel. 61 652 51 00
e-mail: karlik@peugeot.com.pl
www.karlik.peugeot.pl
Facebook: www.facebook.com/peugeotkarlik
(@peugeotkarlik)

Grupa Karlik jest obecna na poznańskim rynku motoryzacyjnym
już od 30 lat. Oferujemy gamę samochodów dostawczych: Peugeot Partner, Peugeot Boxer, Peugeot Expert,. Wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom Klientów pod względem możliwości
adaptacji pojazdów, komfortu jazdy, bezpieczeństwa i niskich
kosztów eksploatacji. Każdy profesjonalista znajdzie samochód
zgodny ze swoimi potrzebami.

Pellon Sp. z o.o. – direct representative of finish company Pellon
Group Oy, specialized in fitting of barn, modern solution of feeding
system, liquide feeding, feeding robots, ventilation, manure removal, increasing profitability of cattle milk breeding and pig production.

PETER KRÖGER GmbH
ul. Bloge 4
Rechterfeld
D-49429 Visbek
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 49 444 596 360
e-mail: info@kroeger-nutzfahrzeuge.de
www.kroeger-nutzfahrzeuge.de

Nasza rodzinna firma ma ponad 50-letnie doświadczenie w budowie pojazdów. Od samego początku rolnictwo było głównym
tematem. Już w 1980 roku dostrzegliśmy tendencję na rynku
do większych jednostek transportowych i wyższych prędkości
transportu oraz ciągle rozwijaliśmy nasze przyczepy. Nasze
pojazdy są sprzedawane przede wszystkim w Niemczech pod
zarejestrowanymi nazwami handlowymi „agroliner” (rolnictwo) i
„terraliner” (budownictwo), ale również w coraz większych ilościach w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Our family-run business has over 50 years of experience in vehicle construction. Right from the start, agriculture was the focus.

Pflegehelden Polska
ul. Jeździecka 10a
53-032 Wrocław
e-mail: zapytanie@pflegehelden.pl
www: http://pflegehelden.pl/
Facebook: @pflegehelden.polska

Pflegehelden Polska to firma zajmująca się wysyłaniem osób
w charakterze opiekuna osób starszych na terenie Niemiec.
Firma powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na
wysokiej jakości usługi opiekuńcze w Niemczech oraz poprawę
opieki nad seniorami w Polsce.
Pflegehelden Polska is a company, that deals with sending people as a carer, for older people in Germany, and providing care
for seniors from Poland . The company was founded in response
to the growing demand, of a high-quality care services in Germany and also, to improve care for the elderly.
PIAST PASZE Sp. z o.o.
Lewkowiec 50a
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62/ 736 02 34
e-mail: lewkowiec@wp-piast.pl
www.wp-piast.pl
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Air drills, Seeders, Presicion planters, Cultivators, Disc harrows,
Sprayers. PJSC „Elvorti” – has an extensive dealer network and
sells its equipment in 15 countries of Europe and Asia.
Pichon S.A.S
Bd Andre Malraux/CS 40114
29401 Landivisiau Cedex -Francja
tel. +33 256 452 100
Gierałcice
ul. Opolska 2e
46-250 Wołczyn – Polska
tel.+48 77 541 74 80
info@pichon.pl
www.pichon.pl

Firma PICHON jest obecna na rynku maszyn i urządzeń rolniczych od 1970 roku. Swoim klientom oferuje szeroki wachlarz
wozów asenizacyjnych, ramp do rozlewania, aplikatorów, mieszadeł, rozrzutników obornika oraz przyczep rolniczych. Istniejąca od ponad 45 lat firma PICHON produkuje również szeroką
gamę ładowarek przegubowych i teleskopowych.
The company PICHON is present on the market for agricultural
machinery and equipment since 1970. Offers its clients a wide
range of slurry tankers, ramps, applicators, mixers and muck
spreaders and trailers. Existing for over 45 years, the company
PICHON also manufactures a wide range of compact and telescopic loaders.
PIMA-AGRO S.C. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki
ul. Dobieszczyzna 110
63-210 Żerków
tel. 627 402 551
e-mail: biuro@pima-agro.pl
www.pima-agro.pl
PITERN Sp. z o.o.
ul. Batorowska 9
62-069 Dąbrowa
tel. 506 054 394
e-mail: info@pitern.pl
www.pitern.pl

PJSC „ELVORTI”
Ukraina, 25006, Kropiwnickij
ul. E. Czikalenka 1
Tel: +38 (0522) 35 61 16; 35 61 41
Mob: +38 050 165 7739
www.elvorti.com
https://www.facebook.com/groups/878017152292346

PJSC „ELVORTI” to największy w Ukrainie producent maszyn
rolniczych do siewu i uprawy gleby: Kompleksy uprawowo siewne, Siewniki zbożowe, Siewniki punktowe, Kultywatory, Brony
talerzowe, Opryskiwacze. PJSC „ELVORTI” posiada rozwiniętą
sieć dealerską i prowadzi sprzedaż swoich wyrobów w 15 krajach Europy i Azjii.
PJSC „Elvorti” is the biggest company in Ukraine that is engaged
in the design and production of seeding and tillage equipment:
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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 jest liderem polskiego rynku leasingu. Zróżnicowana oferta zawiera produktów i usług jest skierowana do każdego
sektora biznesu oferując również usługi faktoringu i ubezpieczeń. Spółka finansuje zarówno pojazdy, maszyny i urządzenia,
projekty inwestycyjne, łodzie, nieruchomości, jak również rowery
czy drobny sprzęt IT.
PKO Leasing is the leader in providing leasing services in Poland. Diverse offer includes products and services for every
business sector, also offering factoring and insurance support.
Company is financing vehicles, plant and machinery, investment
projects, boats, real estates but also bikes and IT equipment.

PlantiCo-Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki
Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1a
Zielonki Parcele
05-082 Babice
tel. 22/722 95 72
e-mail: plantico@plantico.pl
www.plantico.pl

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. to firma hodowlano-nasienna z wieloletnią tradycją. Oferujemy szeroki asortyment nasion warzyw,
kwiatów, ziół i traw w tym wiele odmian własnej hodowli, w firmowych opakowaniach, dla odbiorców hurtowych, detalicznych
oraz producentów wielkotowarowych i zakładów przetwórczych.
Jesteśmy właścicielem ok. 170 odmian warzyw i ponad 100 odmian kwiatów. Gwarantujemy wysoką jakość nasion, pewność
odmianową, atrakcyjne ceny.
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. - plant breeding and seed producing
company with many years of tradition. We offer a wide range of
vegetable, flower, herb and grass seeds including many varieties of our own breeding, in packages with company logo. Our
offer is addressed for wholesalers and retailers as well as for big
agricultural production units and processing plants. At present
time we own about 170 varieties of vegetables and over 100
varieties of flowers. We guarantee high quality seeds, reliable
varieties and competitive prices.

P
Plantpress Sp. z o.o.
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków
tel./fax (012)-636-18-51, 622-57-60, 638-28-64 (65)
e-mail: wydawnictwo@plantpress.pl
www.plantpress.pl

Wydawca czasopism ogólnopolskich i europejskiego magazynu sadowniczego oraz książek o tematyce ogrodniczej: Hasło
Ogrodnicze”, „Miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD”,
„Czereśnia”, „Truskawka, Malina, Jagody” (TMJ), „Informator
Sadowniczy”, „Warzywa polowa uprawa warzyw i ziemniaków
jadalnych”, „Szklarnie, Tunele, Osłony”, „Wiadomości Rolnicze
Polska”, „Rośliny Ozdobne”, „Szkółkarstwo”, „EFM European
Fruitgrowers Magazine”.
The publisher of the following magazines: „Hasło Ogrodnicze”,
„MPS SAD”, ”Czereśnia”, ”Truskawka, Malina,Jagody”, „Warzywa polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych”, „Szklarnie,
Tunele, Osłony”, „Wiadomości Rolnicze Polska”, ”Rośliny Ozdobne”, „Szkółkarstwo”, „Informator Sadowniczy”, „EFM European Fruitgrowers Magazine”, as well as books on gardening.

Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych
KOWALSCY Spółka Jawna
7891751360
62-300 Września, Działkowców 11
www.agro-kowalski.com.pl
kowalski@agro-kowalski.com.pl
tel. +48 61 4360-566
fax. +48 61 6222-586

KOWALSCY Sp. J. posiada w swojej ofercie maszyny rolnicze
i części zamienne do maszyn rolniczych. Jesteśmy producentem: kosiarek rotacyjnych bębnowych, dyskowych, bijakowych,
zgrabiarek, przetrząsaczy, stołów do rzepaku do kombajnów
BIZON oraz zachodnich, części zamiennych do rozrzutników
obornika, Bizona, Anny, Neptuna, Orkana, rozsiewaczy nawozów, glebogryzarek, przyczep rolniczych.
KOWALSCY Sp. J. have in the offer agricultural machines and
spare parts. We are manufacturer of: rotary drum mowers , disc
mowers, flail mowers, rakes, tedders, tables to domestic production of rapeseed BIZON and such tables to DEUTZ FAHR, spare
parts for rotary mowers, the manure spreaders, Bizon, Anna,
Neptune, Orkan, fertilizer spreaders, rotary cultivators, trailers.
PNEUSEJ
Nitrianska 109
SK-92012 Hlohovec
SŁOWACJA
tel. 537 405 418
e-mail: kopaniecki@pneusej.sk
www.pneusej.pl

POLCALC SP. Z O.O.
ul. Rewolucji 1905 r. 24 m. 7A
90-207 Łódź
tel. kom: 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl
Zakład produkcji nawozów wapniowych POLCALC
ul. Kaliska-Lotnisko 151
87-840 Lubień Kujawski

POLCALC to największy Polski producent nawozów wapniowych, głównym atutem naszych produktów jest najwyższa
skuteczność odkwaszania gleby przy możliwie najniższych nakładach. POLCALC III GENERACJI to nawóz o maksymalnych
parametrach jakościowych, przeznaczonych dla najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki dobrej granulacji 100% reaktywności doskonale się rozpuszcza i jest całkowicie przyswajalny
dla gleby i roślin. Efekty zastosowania są niemalże natychmiastowe co powoduje, że jego skuteczność w pierwszym roku jest
kilkukrotnie wyższa od tradycyjnego wapna rolniczego. Nasze
eksperymenty i badania dowiodły najlepszą skuteczność tego
produktu w odkwaszaniu gleby. Skład: 98% Węglan Wapnia
(kreda). Reaktywność: 100%. Przyswajalność: 100%

POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SP. Z O.O.
ul. Metalowa 5
60-118 Poznań
tel. +48 61 869 06 30
www.topagrar.pl
www.tygodnik-rolniczy.pl
www.profitechnika.pl

top agrar Polska – profesjonalny, obiektywny i nowoczesny
miesięcznik dla rolników z dodatkami: top świnie, top bydło
i AgroSzef. Rzetelne informacje branżowe, analizy, notowania
i testy. Spotkania i warsztaty dla rolników. Pełna oferta: print
– online – event. Tygodnik Poradnik Rolniczy – Zawsze po
stronie rolnika! Aktualne informacje z rolnictwa, porady na temat
hodowli, uprawy, techniki. Profi – Profesjonalna technika rolnicza. Najnowszy magazyn techniki rolniczej dla profesjonalistów.
Tylko w nim znajdziesz: niezależne testy sprzętu, najnowsze
traktory i maszyny, automatyzacja i cyfryzacja w rolnictwie, giganty maszynowe i tuning dla zakręconych techniką.
top agrar Polska – objective and modern agriculture magazine
with supplements: top świnie, top bydło and AgroSzef. Reliable
branch information, analyses, market prices, tests. Seminars
and workshops for farmers. The whole offer available in: print
– online-event. Tygodnik Poradnik Rolniczy – represents
farmers’ interests. We solve the problems of farmers informing
them about subsidies, breeding and cultivation techniques.
Profi – Professional agricultural technology. New agricultural
engineering magazine for professionals. You can read about:
independent machinery tests, the latest tractors and machines,
automation and digitization in agriculture, machine giants and
tuning for crazy technicians.
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POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
Ul. Nowotomyska 37
64-310 Lwówek
61/ 441 20 57
e-mail: kontakt@pol-strautmann.com
www.strautmann.com

Produkcja maszyn rolniczych; przyczepy zbierające o pojemności 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 podajnikow do produkcji biomasy.
POM BRODNICA Ltd Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
87-300 Brodnica
tel. 56/498 24 71
e-mail: poczta@krukowiak.com.pl
www.krukowiak.com.pl

POM KALISZ Sp. z o.o.
ul. Tuwima 6
62-800 Kalisz
Dział sprzedaży
tel.: 0048-62-767-30-91
tel.: 0048-62-760-23-22
fax: 0048-62-760-23-29
e-mail: pomkalisz@pomkalisz.pl
www.pomkalisz.pl

Przenośniki kubełkowe do transportu pionowego wyd. od 2 do
120 t/h. Przenośniki ślimakowe: korytowe i rurowe wyd. od 10
do 60 t/h. Redler o wyd. od 10 do 50 t/h. Rozdzielacze wielodrogowe. Kosze przyjęciowe o różnych pojemnościach. Kubełki.
Budowa magazynów zbożowych.
Bucket conveyors for vertical transport – out-put from 2 to 120
t/h. Helical conveyors trough and pipe: (150, 200, 250, 350) –
output from 10 to 60 t/h. Horizontal conveyors – output from10 to
50 t/h. Multiline distributors. Reception baskets also with worm
selector of different capacities. Grain flour buckets.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
4710 Grieskirchen, Austria
Biuro w Polsce
ul. Skawińska 22
61-333 Poznań
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Przedsiębiorstwo rodzinne Pöttinger produkuje maszyny rolnicze do zbioru zielonek , uprawy i siewu od 1871 roku. Firma
jest znana z wysokiej jakości, wytrzymałych produktów. Jesteśmy dostawcą : kosiarek dyskowych, zgrabiarek, przetrząsaczy,
przyczep samozbierajacych, pras rolujących i praso-owijarek,
pługów, kultywatorów, krótkich bron wirnikowych, bron talerzowych, 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, tedders, rakes, self loading wagons, rounds balers, ploughs, stubble cultivators, disc harrows, power harrows, short combinations
and drilling technology

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 5
63-004 Tulce
tel. 61/872 79 50
e-mail: tulce_zarzad@phr.pl
www.phr.pl

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., specjalizuje się w hodowli i produkcji nasiennej zbóż, roślin strączkowych i traw. Misją
Spółki jest wdrażanie postępu genetycznego w produkcji roślinnej i dostarczenie dobrych kwalifikowanych nasion w przystępnej cenie. Obecnie PH R jest właścicielem 71 odmian. Oferujemy do sprzedaży m.in.: pszenice ozime (Formacja, Gimantis,
Astoria, Legenda, Tulecka), rośliny strączkowe (Mister, Baryt,
Sonet, Karo, Tango, Rumba, Salsa, Bolero, Akord, Starski,
Turnia) oraz trawy z gatunków kostrzewa czerwona, kostrzewa
łąkowa, kupkówka pospolita, życica mieszańcowa i życia trwała.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. specialises in breeding
and seed production of agricultural crops: cereals, legumes
and forage grasses. The Company’s mission is to implement
genetic advances in plant production and to provide good qualified seeds at an affordable price. We offer for sale: winter wheat
(Formation, Gimantis, Astoria, Legend, Tulecka), legumes (Mister, Baryt, Sonet, Karo, Tango, Rumba, Salsa, Bolero, Akord,
Starski, Turnia) Species of fescue red, fescue meadow, common
horn, hybrid rye and life lasting.
PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala
ul. Bolesława Chrobrego 19
74-400 Dębno
tel. 95/ 760 03 22
e-mail: sekretariat@ekodarpol.pl
www.ekodarpol.pl

P
P.P.H.U. „TAD - LEN” Świtała Tadeusz
Wydawy 81
63-900 Rawicz
tel. 655 451 203
e-mail: info@tad-len.pl
www.tad-len.pl

PPUH. Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A.
ul. Dolomitowa 6
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. 32/639 07 10
e-mail:handel@dolomit.com.pl
www.dolomit.com.pl

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

PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski
ul. Klonowa 1
08-106 Zbuczyn
tel. +48 515 914 750
e-mail: biuro@fracht-przyczepy.pl
www.fracht-przyczepy.pl

Producent przyczep samochodowych.
Car trailers producer.

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY
W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 4
16-300 Augustów
tel. 87/ 643 37 76
e-mail: pom@pom.com.pl
www. pom.com.pl

Firma produkuje: przenośniki slimakowe do zboża z napędem
elektrycznym i hydraulicznym; przenośniki pneumatyczne do
zboża (ssąco-tłoczące, tłoczące) z napędem elektrycznym i od
WOM ciągnika; rozsiewacze nawozow; zamiatarki ciągnikowe
zawieszane; urządzenia pompujące do cieczy; separatory do
ziarna; brony zębowe zawieszane, rozdrabniacze bijakowe.

P.P.H.U. HYDRAMET Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko
tel. 87/428 61 21
e-mail: info@hydramet.pl
www.hydramet.pl

The company produces: platform augers with electric or hydraulic drive; pneumatic conveyors (suction blowers, blowers)
with electric drive or drive from P.T.O. shaft; fertilizer spreaders;
mounted tractor sweepers; liquid pumping devices; grain precleaners; mounted tine harrows, grain hammer crushers.

PPHU Tabo Kuźnia Tomasz Janicki
ul. Szmaragdowa 38
55-200 Oława
tel. 530 531 360
e-mail: laser@tabo-kuznia.pl

Precon Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 622 22 09
kom: +48 607 640 029
info@precon.com.pl
precon.com.pl

Jesteśmy Producentem najwyższej jakości wraz bezpośrednim eksporterem części do maszyn rolniczych.Naszym celem
w działalności jest stała gotowość do dostosowania ofertę handlową do potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów
w ramach szerokiej dystrybucji opartej na specjalistycznej i nowoczesnej wiedzy. Osiągamy to poprzez stosowanie systemu
zarządzania jakością, doskonalenie realizowanych procesów
oraz poprzez ciągły rozwój i modernizację parku maszynowego,
a także nieustanne doskonalenie i rozwój kwalifikacji personelu.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
ul. Sosnowa 1
Kąkolewo
64-113 Osieczna
tel. 668 883 040
e-mail: biuro@traktomix.pl
www.traktomix.pl

Precon Polska jest producentem prefabrykatów betonowych
dla budownictwa rolniczego. Nasza oferta obejmuje: ściany
warstwowe do chlewni, obór, kurników i stajni; podłogi rusztowe
dla bydła i trzody chlewnej, oraz produkcji podłoża pieczarkowego; zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, ścieki poubojowe; silosy
przejazdowe na kiszonkę, w tym do samodzielnego montażu;
legowiska dla bydła: pojedyncze i podwójne; belki podrusztowe;
biofiltry i kompostowniki.
Precon Polska is a manufacturer of concrete prefabrications
for agricultural construction. We offer: layered walls for pigsty,
sheds, poultry houses and stables; grate floorings for cattle and
swine, and production of substrate for mushroom growing; tanks
for slurry, liquid manure and slaughter sewage; silage silos, also
for self-assembly; dens for cattle; grate carrier bars; biofilters.
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PRESKAN
ul. Piłsudskiego 20/42
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 787 305 305
e-mail: kontakt@preskan.pl
www.preskan.pl

preskan urządzenia do czyszczenia drenów.

PRESOIL TM
ul. Kopanina 28/32
60-105 Poznań
tel. 514 372 709
e-mail: biuro@presoil.pl
www.presoil.pl

PRO ECO SOLUTIONS LTD. Oddział w Polsce
Sadków
ul. Kasztanowa 2
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 71 311-96-59, kom: 501 92-70-80
e-mail: Info@proecosolutions.pl
www.proecosolar.eu

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem na Europę szerokiej
gamy urządzeń wykorzystujących energię słoneczną. Specjalizujemy się w wolnostojących słonecznych podgrzewaczach
wody oraz kolektorach słonecznych. Naszym głównym celem
jest dostarczanie najwyższej jakości produktów zapewniających
oszczędność surowców energetycznych i zmniejszenie kosztów
eksploatacji.
We are a manufacturer and distributor in Europe wide range of
eco-devices. We specialize in standalone solar water heaters
and solar collectors. We will concentrate on working on solutions
which bring our customers tangible benefits and the confidence
of positive influence on the environment.

PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Powstańców Wlkp. 29
62-067 Rakoniewice
tel. 577 785 040
e-mail: marcin.dudek@prestigo.com.pl

PRIVATE ENTERPRISE FIRMA ,,AGROCENTER”
O. Novaka 46/2
UA-33002 Rivne
UKRAINA
tel. 38/ 067 364 70 73
e-mail: import-export@agro-center.com.ua

Firma Agro-center jest producentem części zamiennych do kombajnów zbożowych, kombajnów do zbioru kiszonki, sprzęt do
uprawy roli i siewniki pod własną marką HEAVY PARTS original.
Części zamienne, produkowane na Ukrainie, są wykonane z wysokiej jakości materiałów, które przechodzą wstępną kontrolę
jakośći. Firma działa na rynku ukraińskim od ponad 10 lat. W tej
chwili eksportujemy części własnej produkcji do Niemiec, Polski,
Czech, Rumunii, Białorusi.
Agro-center company is a manufacturer of spare parts for
combine harvesters, silage harvesters, tillage equipment and
seeders under its own brand HEAVY PARTS original. Spare
parts, produced in Ukraine, are made of high-quality materials
that pass preliminarily quality control. The company has been
operating in the Ukrainian market for more than 10 years. At
the moment, we export parts of our own production to Germany,
Poland, Czech Republic, Romania and Belarus.
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
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ProBiotics Polska Sp. z o.o.
ul. Menueta 26
02-827 Warszawa
Adres do korespondencji:
Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew
tel. 63 2798725
faks: 63 2204471
e-mail: biuro@probiotics.pl
www.probiotics.pl

ProBiotics Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem
wyrobów pod wspólną nazwą ProBio Emy™ wytworzonych
z wykorzystaniem ProBiotechnologii opartej na konsorcjach
pożytecznych mikroorganizmów. Pożyteczne mikroorganizmy
użyte w ProBio Emach™ współdziałają ze sobą i mogą inicjować
procesy wspierające zdrowie człowieka, zwierząt, roślin i gleby.
ProBiotics Polska Sp. z o.o. is an exclusive distributor of probiotic
products jointly called ProBio Emy™ made using ProBiotechnology, which is based on consortia of beneficial microorganisms.
The beneficial microorganisms used in ProBio Emy™ cooperate
together and can initiate processes supporting human, animal,
plant and soil health.

Pro-Chem
ul. Błogosławionego Czesława 58
44-100 Gliwice
tel. 32 234 21 14
e-mail: biuro@pro-chem.pl
www.pro-chem.pl
Profil Facebook /facebook profile/: PRO-CHEM

Zajmujemy się produkcją profesjonalnej chemii gospodarczej
i przemysłowej. Aktualnie posiadamy w naszej ofercie ok. 60

P
produktów, które cieszą się dużym uznaniem wśród naszych
klientów. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz stałe i terminowe dostawy towaru. Jesteśmy polską firmą, wszystkie preparaty
wytwarzane są wyłącznie w Polsce.
We deal with the production of professional household and industrial chemistry. We currently have about 60 products in our
offer, which are highly appreciated by our clients. We provide
technical support and permanent and timely delivery of goods.
We are a Polish company, all preparations are made only in
Poland.

PROFIDA Sp. z o.o.
Suchlica 29
74-404 Cychry
tel. 660 729 364
e-mail: b.litwinska@interia.pl

PROFIX BOGUSŁAW PABIROWSKI
Józefków 13
46-100 Namysłów
tel. 889 676 402
e-mail: b.pabirowski@profix.net.pl
www.profix.net.pl

Firma Profix specjalizuje się produkcją kos bocznych o napędzie
elektrycznym (12 volt i 24 volt) i hydraulicznym oraz stołow do
rzepaku do wszystkich kombajnow. Do wybranego stołu oferujemy napędy montażowe, przekładnie Schumacher, Targaniec.
Kosa Profix – 135 jest podwojnym systemem tnącym, wysokość
koszenia wynosi 1350 mm. Kosy pasują zarowno na prawą jak
i lewą stronę oraz do samych hederow.
Profix is a manufacturer of rape side cutters with hydraulic and
electrical (12/24 V) drive as well as rape cutting tables compatible with all types of combine harvesters We also offer Schumacher and Targaniec gears(drive belts). Profix rape side cutter
is a double cutting system with cut height up to 1350 mm. The
rape side cutters are universal for left or right assembly, as well
as for headers itselves.

Proma Polska sp. z o.o. – maszyny i narzędzia
Byków
ul. Wrocławska 31
55-095 Mirków
tel. 71 358 05 20
e-mail: proma@promapl.pl
www.promapolska.pl, www.promapl.pl

Proma Polska sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą maszyn i narzędzi przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców. Już od

blisko 18 lat oferujemy asortyment wraz ze związanymi z nim
usługami, serwisem i doradztwem. W swojej ofercie posiadamy
maszyny do obróbki metalu i drewna, elektronarzędzia, oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz doradztwo
techniczne i pierwsze uruchomienia.

PROOIL S.C.
ul. Suwalska 17/9
54-104 Wrocław
tel. 504 030 479
e-mail: info@prooil.pl
www.prooil.pl

Firma PROOIL jest wiodącym dostawcą produktów z zakresu
środków smarnych, akcesoriów smarowych oraz układów centralnego smarowania. Nasz dynamiczny zespół oferuje produkty najwyższej jakości, jak również profesjonalną obsługę oraz
doradztwo techniczne. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich
gałęzi przemysłu, począwszy od przemysłu ciężkiego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, zimowego, maszyn
budowlanych, kopalni i wielu innych.

Pro-Vega Sp.J.
99-400 Łowicz
ul. Małszyce 1c
Tel. +48 46 811 55 22
e-mail: biuro@pro-vega.pl
www.pro-vega.pl

Polski producent profesjonalnych maszyn i kompletnych linii do
obróbki warzyw korzeniowych i ziemniaków; bunkry rozładunkowe, wywrotnice skrzyniopalet, zasobniki dozujące i buforowe,
separatory ziemi i kamieni, myjnie bębnowe i szczotkowe, polerki do warzyw, kalibrownice średnicowe i długościowe, stoły
rolkowe, ogławiarki marchwi, podajniki i transportery. Projektowanie linii do warzyw i ziemniaków.
Producer of professional machines and complete processing
lines for handling of vegetables and potatoes: receiving hoppers,
box tippers, dosing and buffer hoppers, desoilers and wet destoners, drum and drum-brusher washing machines, vegetable
polishers, grading machines, selection belt and roller conveyors,
carrot top cutters, dosing transporters, etc. Designing of lines for
potatoes and vegetables.
PRO-WELLNES Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp. J.
ul. Morawa 48
40-353 Katowice
tel. 32/ 353 08 81
e-mail: biuro@pro-wellness.pl
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Pruszyński Sp. z o. o.
Sokołów
05-806 Komorów
ul. Sokołowska 32b
tel. (48-22) 738 60 00
fax (48-22) 738 61 01
email: pruszynski@pruszynski.com.pl
www.pruszynski.com.pl
https://www.facebook.com/blachypruszynski/

Grupa Kapitałowa Pruszyński jest największym polskim producentem wyrobów budowlanych. Strukturę Grupy tworzy dwadzieścia spółek, działających w kraju i Europie. Oferta handlowa
obejmuje m.in. stalowe pokrycia dachowe, elewacyjne i płyty
warstwowe. Wytwarzane produkty można połączyć w systemy,
które zapewniają inwestorom kompletne rozwiązania na placu
budowy i skracają czas realizacji inwestycji.
Pruszynski Group is the largest Polish producer of construction
products. The structure of the Group is made up of twenty companies operating in Poland and Europe. The commercial offer
includes steel roofing, facade and sandwich panels, among others. The products can be combined into systems that provide
investors with complete solutions at site and shorten the finishing of the project.

Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o
Ul. Kolejowa 34A
32-332 Bukowno
tel. +48 32 649 44 54
e-mail: arkop@arkop.pl

Arkop – znana i ceniona w branży rolniczej. W naszej ofercie
znajdą Państwo szeroką gamę produktów w szczególności wysokiej klasy chelaty. POLECANE NAWOZY: Siarczan Magnezu
Jednowodny, AminoMag Activ, Actipol, Linia FoliarActiv, ActiPlon, ActiBor/Super ActiBor. Specjalistyczna Linia Foliar Lab:
Activ ProAmin, Fosfi Activ, Immuno Activ Si, NOWOŚĆ: innowacyjne stymulatory wzrostu – AminoSelenit oraz AminoStymulanit. PEŁNĄ OFERTĘ NASZYCH PRODUKTÓW ZNAJDĄ
PAŃSTWO NA www.arkop.pl
Arkop - One of leading European Manufacturers of Feed
Additives and Foliar Fertilizers based on top grade chelates.
Recommended Foliar Fertilizers: Magnesium Sulfate Monohydrate, AminoMag Activ, Actipol, FoliarActiv , ActiPlon, ActiBor/
Super ActiBor. Foliar Lab serie: Activ ProAmin, Fosfi Activ,
Immuno Activ Si, NEW: an innovative growth stimulants - AminoSelenit and AminoStymulanit. More details on our website
www.arkop.pl
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Przedsiębiorstwo Ekologiczne EkOFLORA
Siewielec Tadeusz
ul. Kolejowa 14
23-200 Kraśnik
tel. 81/825 20 25
e-mail: ekoflora@pro.onet.pl
www.ekoflora.com.pl

Przedsiębiorstwo Handlowe AGROMER
Jacek Marciszewwski
Gręzów
ul. Warszawska 155
08-130 Kotuń
tel : +48 25 631 91 69
gsm: 501-590-982, 517-117-768
www.agromer.pl
www.hurt.agromer.pl

Agromer – firma w branży rolniczej od 1997 roku. bezpośredni
dystrybutor LUK BOSCH-REXROTH FTE CARLISLE KAWE
i innych czołowych producentów. Podstawą naszej działalności
jest sprzedaż części do ciągników rolniczych.Wieloletni staż
serwisowy w zakresie napraw umożliwił nam nabycie bogatego
doświadczenia w doborze części najwyższej jakości od sprawdzonych producentów. Nasi pracownicy służą pomocą w zakresie doradztwa techniczno-handlowego.
Agromer – a company in the agricultural sector since 1997. Direct distributor LUK BOSCH-REXROTH FTE CARLISLE KAWE
and other leading manufacturers. The basis of our business is
the sale of agricultural tractor parts. Our long service repairs
have enabled us to gain a wealth of experience in selecting the
highest quality parts from proven manufacturers. Our employees provide assistance in the field of technical and commercial
advice.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ha-Dwa-O
Paweł Filipiak
ul. Żwirki i Wigury 59
62-200 Gniezno
tel. 507-128-939, 691-839-923
www.ha-dwa-o.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ha-Dwa-O istnieje od
2002r. Od początku działalności zajmujemy się zakładaniem
systemów nawadniania. Nasze usługi świadczymy na terenie
całego kraju. Jesteśmy partnerem godnym zaufania, który oferuje fachową poradę w kwestii instalacji i projektów.

P
Ha-Dwa-O has been operating since 2002. Since the beginning
of our activity we have been involved in establishing irrigation
systems. Our services are provided throughout the country. We
are a trustworthy partner who offers expert advice on installation
and projects.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
DEFALIN GROUP S.A.
ul. Towarowa 16
58-160 Świebodzice Poland
tel. +48 74 854 99 28 / 00
fax. +48 74 854 99 29 / 02
e-mail: dh@defalin.com.pl
internet: www.defalin.com.pl

DEFALIN GROUP SA to największy producent wyrobów powroźniczych. Producent doskonałej jakości, znanych i sprawdzonych na polskim rynku polipropylenowych sznurków do maszyn rolniczych: HEROS, GOLIAT, TYTAN, ATLAS, GIGANT,
sznurków opakowaniowych oraz sznurków wykorzystywanych w
ogrodnictwie i na plantacjach chmielu. Firma posiada również w
ofercie: linki PP, ogrodzeniowe linki PP oraz taśmy opakowaniowe PP. DEFALIN ZWIĄŻE NAJPEWNIEJ.

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 jako jedyna w Polsce zajmuje się profesjonalnym
montażem stałych ogrodzeń elektrycznych, które cechuje wysoka jakość materiałów oraz estetyczny wygląd. W naszej ofercie znajdą Państwo również: panele ogrodzeniowe, poskromy,
poidła i paśniki. Oferowane artykuły zostały sprawdzone pod
względem ich przydatności i funkcjonalności we własnej hodowli. Gwarantujemy fachowe doradztwo.

DEFALIN GROUP SA company is the biggest manufacturer of
many sorts of the best quality twines and ropes. HEROS, GOLIAT,
TYTAN, ATLAS and GIGANT polyprophylene agriculture twines
are well known and accepted on the Polish market as well as the
packaging twines and twines used in gardening and in hop’s plantations. PP ropes, PP fence ropes and PP strapping tapes are
also offered by Defalin. DEFALIN CAN BIND THE BEST.
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „POLGER-KIDO”
Róża Kido, Maciej Krawczewski s.c.
ul. Zamkowa 3
76-200 Słupsk
tel. 59/ 842 24 55
e-mail: biuro@polger-kido.pl
www.polger.kido.pl
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
Pzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WINKLER
Ciseł Monika
Józefin 23
23-250 Urzędów
tel. 698 378 122
e-mail: biuro@silosywinkler.pl
www.silosywinkler.pl
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARIKON-AGRO
ul. Jackowskiego 27
63-000 Środa Wlkp.
tel. 503 144 628
e-mail: arikon@poczta.onet.pl
www.arikon.com.pl

Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
tel.: +48 22 7777-000
fax: +48 22 7777-020
www.pimot.eu

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) jest instytutem
badawczym, który prowadzi prace z zakresu m.in. motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii.
Prowadzone w instytucie prace mają innowacyjny charakter,
odpowiadają oczekiwaniom przedsiębiorców i gospodarki. Instytut upoważniony jest przez Ministra właściwego ds. transportu i organizacje międzynarodowe do wykonywania badań w
zakresie ponad 40 Regulaminów EKG ONZ i podobnej liczby
Dyrektyw UE.
AUTOMOTIVE INDUSTRY INSTITUTE (PIMOT) is a research
institute directly subordinated to the Minister of Development.
In general, the Institute performs scientific, research, and development works in the field of automotive industry problems
such as improvement of vehicles and road safety standards,
fuels, biofuels and renewable energy sources. The Institute is
authorized by the Minister of Development and international
organizations to conduct research in the field of more than
40 Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe and the similar number of European Union
directives.
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PUH TOMASZ BOROWCZYK
Grąbków 114
62-709 Malanów
tel. 661 801 321, 663 68 070
e-mail: ola.p@poczta.onet.eu
www.oponyrolnicze24.auto.pl

Sprzedaż opon samolotowych oraz do wszelkich pojazdów rolniczych i przemysłowych.
PW Group GmbH
Gutenbergstrasse 7
D-86399 Bobingen
NIEMCY/DEUSCHLAND
tel. 49/823 470 966 70
e-mail: info@pwgroup.de
www.pwgroup.de

PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
infolinia 801 102 102
pzu.pl

PZU ma najwieksze na polskim rynku doswiadczenie w ubezpieczeniach rolnych. Ubezpieczenie w PZU to szeroka ochrona,
fachowa likwidacja szkody, pewna i szybka wypłata odszkodowania. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Q-Tech Group Janusz Branach
ul. Sportowa 44
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 537002473
e-mail: biuro@q-tech.pl
www.q-tech.pl

Firma Q-Tech Group została założona w 1996 roku i obecnie
zajmuje się importem i dystrybucją czeskich marek w Polsce.
Oferujemy ładowacze czołowe i osprzęt do ładowaczy czołowych TracLift, kosiarki Agrostroj Pelhrimov, pługi Sukov, platformy wyładowcze CAMELID.

QUADY ŚREM TOMASZ KASPRZAK
Psarskie
ul. Sikorskiego 81
63-100 Śrem
tel. kom. 602 187 220, 664 484 924, 668 836 947
e-mail: biuro@quadysrem.pl
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e-mail: atv@quadysrem.pl
e-mail: hurt@quadysrem.pl
http://sklepatv.pl/
https://www.facebook.com/sklepatv/

Quady Śrem autoryzowany dealer BRP: sprzedaż pojazdów
BRP: quady, pojazdy SSV, skutery wodne, skutery śnieżne,
łodzie, sprzedaż pojazdów nowych i używanych, profesjonalny
serwis, części oryginale i zamienniki do quadów, motocykli i skuterów, odzież i akcesoria tiuningowe, wypożyczalnia samochodów sportowych, quadów i przyczep do quadów.
Quady Śrem authorized BRP dealer: Sale of BRP vehicles: ATV,
SSV, watercrafts, snowmobiles, boats, Sale of New and used
vehicles, Professional service, Original and spare parts for ATV,
motors and scooters, Clothes and tuning accessories, Rental
for: sports cars, ATV and trailers for it.

QUAY B.H.U. Sp. z o.o.
ul. Karpia 22
61-619 Poznań
tel. 61/ 827 51 00
e-mail: info@quay.pl
www.quay.pl

QUAY od 1992 r. jest prężnie działającą firmą zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Jako autoryzowany dystrybutor
czołowych producentów łożysk, pasów, techniki liniowej, łańcuchów i narzędzi gwarantujemy dostawę produktów najwyższej
jakości oraz fachowe doradztwo (SERWIS 24 H). Centralny
magazyn w połączeniu z 15 oddziałami daje naszym odbiorcom
ciągły dostęp do ponad 33 tysięcy pozycji asortymentowych.
Quay is a company with traditions – as an authorized distributor of leading manufacturers of bearings, belts, linear technology, chains and tools, we guarantee the delivery of the highest
quality products and expert advice (SERVICE 24 H). The central
warehouse combined with 15 branches gives our customers
continuous access to over 33,000 product items. Our prices are
competitive and we ensure technical support.

RABE POLSKA
ul. Obornicka 1a, Kowanówko
64-600 Oborniki
tel. 61 297 75 30
e-mail: gbesson@poczta.onet.pl

RABE: pługi, brony wirnikowe, siewniki, agregaty uprawowe,
brony talerzowe, kultywatory ścierniskowe, wały ugniatające.
RABE: ploughs, rotary harrows, seeders, seedbed preparators,
disc harrows, stubble cultivators, rollers.

R
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp. J.
ul. Kolejowa 16b
60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 61/8946158; 61/ 894 65 03
e-mail: jerzy.wiechec@@radius-radpol.com.pl

Dostarczamy markowe podzepoły do budowy maszyn rolniczych, 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.

RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 41
86-061 Brzoza
tel. 52/ 38 10 415
e-mail: raitech@raitech.pl

Firma Raitech – Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o. jest największym dealerem maszyn New Holland w Polsce. Już od ponad 20 lat zaopatruje Polskich rolników w nowoczesną technikę
rolniczą. W swojej ofercie posiada produkty takich firm jak: Poettinger; Grimme; Dammann; Joskin; Faresin; Oehler; Gustrower;
Stoll; Unia Group; Metal-Tech i wiele innych. Firma posiada rozbudowany serwis i dział części zamiennych.

RAPOOL Polska sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
tel.: 067 26 80 710
fax: 067 26 80 715
e-mail: rapool@rapool.pl
www: www.rapool.pl

RAPOOL Polska to producent i dostawca kwalifikowanego
materiału siewnego odmian rzepaku ozimego i jarego, pochodzących z czołowych europejskich hodowli DSV i NPZ. Od
2015 roku firma posiada certyfikat ESTA. Oferujemy odmiany
mieszańcowe: ATORA F1, PRINCE F1 (odporna na TuYV),
EINSTEIN F1, POPULAR F1, SHERPA F1, VISBY F1, MERCEDES F1, MENTOR F1 i CROQUET F1 (odporne na kiłę) oraz
PHOENIX CL.
RAPOOL Polska is a producer and deliverer qualified seed material of the winter and spring oil seed rape. Seed material are
from leading European breedings DSV and NPZ. Since 2015 the
company has a certificate ESTA. We offer hybrid varieties: ATORA F1, PRINCE F1 (TuYV resistance), EINSTEIN F1, POPULAR F1, MERCEDES F1, SHERPA F1, VISBY F1, MENTOR F1
and CROQUET F1 (clubroot), PHOENIX CL.

RECTICEL IZOLACJE
ul. Cisowa 4
Niepruszewo
64-320 Buk
tel. 61/ 815 10 08
e-mail: sekretariat.pl@recticel.com
www.recticelizolacje.pl

roducent termoizolacycjnej podbitki w trwałej, zmywalnej okładzinie na bazie ultratwardeego poliestru, laminatu lub aluminium
do ocieplania /wykańczania obiektów rolniczych i przemysłowych (obory, chlewnie, kurniki, przechowalnie, chłodnie, magazyny, pomieszczenia produkcyjne). Tylko RECTICEL jest producentem płyt w systemie QUATTRO w połączeniu ze specjalnymi
listwami PROFISOL H i U. Od prawie 20 lat na polskim rynku.
Rector Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 64E
32-500 Chrzanów
tel. 668 323 693
e-mail: piotr.cyta@rector.pl
www.rectoragro.pl

Uniwersalna prefabrykowana ściana oporowa do budowy systemow magazynowych. Rozwiązania dedykowane do branży
rolniczej, murow oporowych typu T i L przystosowanych do
składowania wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń materiałow sypkich, kiszonek, paszy dla zwierząt, nawozow, obornika,
itd. RectorAgro oferuje rozwiązania do składowania o wysokości
ścian od 2 do 10 m dostosowanej do przedłożonego projektu.
Universal precast retaining wall for the construction of storage
systems. Storage solution dedicated for the agricultural sector,
retaining wall type T and L adapted for storage internal or external
storage, for bulk materials, silage, animal feed, fertilizers, manure,
silage. RectorAgro is able to propose storage solutions from 2 to
10 m high answering precisely to each kind of storage project.
REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Łowisko 320a
36-053 Kamień
tel. 664 751 665
e-mail: p.piekut@op.pl
www.remetcnc.com

REMET CNC TECHNOLOGY: profesjonalna obrobka metali
CNC, producent mechanizmow, rębakow walcowych w rożnych
konfiguracjach a także łuparek do drewna, właściciel portalu
rębaki24.pl. Stawiamy na dynamiczny rozwoj naszej firmy oraz
zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie.
REMET CNC TECHNOLOGY: Professional CNC machining,
manufacturer of mechanisms and wood chippers in various
configurations and log splitters, website owner rebaki24.pl. We
focus on the dynamic development of our company and provide
the best service.
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REMPRODEX Sp. z o.o.
ul. Jerzego z Dąbrowy 3
77-300 Człuchów
tel. 59/834 22 88
e-mail: biuro@remprodex.com.pl

Maszyny do uprawy i konfekcjonowania warzyw i ziemniakow:
sadzarki, obsypniki, taśmociągi, przenośniki, stoły selekcyjne,
wago workownice, kosze przyjęciowe, czyszczarki, obrotnice
i wywrotnice do skrzyniopalet. Ponadto wykonujemy wszelkiego
rodzaju konstrukcje stalowe i kontenery.
Machines for cultivaing and sorting vegetables and potatoes:
planters, sorters, ridging ploughs, conveying belt, conveyors,
sorting tables, weighing and packing machines, intake baskets,
clenners, crate-palette, rotating and tilting equipment. Moreover,
we make any type steel construction and containers.
REMSZ KLIMCZAK Sp.j.
ul. Lutomierska 144 A
91-041 Łódź
tel. 42/ 659 50 06
e-mail: biuro@remsz.com
www.remsz.com

Oferujemy: węże płaskie, rury oraz osprzęt do deszczowni, detonatory zasilane gazem propan-butan z butli od 1 do 11 kg.
Urządzenia te mają regulację głośności eksplozji od 85 do 125
dB oraz regulację częstotliwości wystrzałow od 2 na minutę do
2 na godzinę, siatki chroniące drzewa i krzewy owocowe przed
ptakami, agrowłokninę.
We offer: flat hoses, pipes and irrigation equipment, one of
the most effective and portable scarecrow devices that uses
propan-butan gas containers (volume from 85 to 125 dB and
shot frequency from two shots per minute to two shots per hour),
proffesional tree protecting netting, natural fibre.
RICHEL GROUP
Quartier de la Gare
FR-13810 Eygalieres
FRANCJA / FRANCE
33/ 490 951 468
e-mail: shelterall@richel.fr
www.shelterall.pl

RIELA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
Kartoszyno 84-110
Krokowa
tel. 58/ 675 49 40
e-mail: info@riela.pl
www.riela.pl
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Robinsons Polska sp. z o.o.
ul. Usługowa 28
64-100 Leszno
tel: 653226660
e-mail: biuro@robinsons.pl
www.robinsons.pl
FB: Robinsons Polska

Wykonujemy: rolnicze i przemysłowe budynki konstrukcji stalowej; elementy konstrukcyjne; wyposażenie i dla bydła, owiec,
cieląt; projekty wymagające zastosowania elementów stalowych
gorąco walcowanych i zimno giętych. Wszystkie produkty mogą
być cynkowane ogniowo bądź malowane.
We offer: agriculture and industrial steel buildings steel; structural elements; equipment and for cattle, sheep and calves;
projects that require the use of hot-rolled and cold-bent steel
components. All products can be galvanized or painted.

ROL/EX
ul. Konecka 1
97-570 Przedbórz
tel. 506 366 964
e-mail: tomek@rol-ex.com.pl
www.rol-ex.com.pl
ROLAND FIRMA PRODUKCJA HANDEL USŁUGI
Ryszard Drąg
ul. Parkowa 25A
88-140 Gniewkowo
tel. 52/ 35 10 144
email: biuro@roland.biz.pl
www.roland.biz.pl

Nowoczesna firma z tradycjami. Specjalizujemy się w produkcji 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.

Roland Gawlik Mechanika Pojazdowa Sp. z o.o.
ul. Bukowska 22
62-060 Stęszew
tel. 0048 8135520
e-mail: biuro@gawlik-przyczepy.pl
www.gawlik-przyczepy.pl
facebook @GAWLIK62060

R
Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie serwisu nadwozi specjalistycznych Specjalizujemy się w produkcji
naprawach naczep przyczep i nadwozi do przewozu zwierząt
, transportu półtusz niskopodwoziowych chłodni FRC i izoterm
FNA .Przedsiębiorstwo zajmuje powierzchnię ponad 3000
m2. Posiadamy ogrodzony, ubezpieczony parking z ochroną
całodobową z monitoringiem oraz Okręgową Stacją Kontroli
Pojazdów
We are a company with many years of experience in the field
of specialist body service. We specialize in the manufacture of
trailers and body trailers for transporting animals, half-carcass,
low-chassis, FRC and FNA isotherms. The company covers
an area of over 3,000 qm. We have a fenced, insured car park
with 24/7 security with monitoring and the District Vehicle Control Station

ROLIMPEX S.A.
ul. Lubawska 7
14-200 Iława
tel. 89/648 24 07
e-mail: ilawa@rolimpexsa.pl
www.rolimpex.pl

Rolimpex S.A. w Iławie oferuje w sprzedaży: szeroki wybór
mieszanek traw gazonowych i pastewnych, biohumusy do pielęgnacji trawnika i roślin domowych, ogrodniczych i rolniczych,
wapno dolomitowe i kredę ogrodniczą pochodzenia naturalnego, obornik koński i bydlęcy, ziemię do trawnika, nawóz do
trawnika, kwalifikowany materiał siewny, nasiona i mieszanki
poplonowe.

Rolland
Rolland Trailers
Za Les Landes
29800 Treflevenez
Francja
tel. +48691378187
e-mail: export@rollandtrailers.com
http://www.remorquerolland.com
Facebook: www.facebook.com/remorquerolland

Rolland – producent rozrzutników oraz przyczep rolniczych i budowlanych.
Rolland – manufacturer of manure spreaders and trailers for agriculture and construction.

ROLMET – Podnośniki ślimakowe
Rożno-Parcele
ul. Konwaliowa 47
87-700 Aleksandrów Kujawski
e-mail: biuro@przenosnikirolmet.pl
www.przenosnikirolmet.pl
Facebook: facebook.com/przenosnikirolmet/

Nasza firma od wielu lat tworzy urządzenia do transportu materiałów sypkich. Jesteśmy producentem przenośników ślimakowych. Wykonujemy żmijki poziome, pionowe, skośne, rurowe,
korytowe, ze stali kwasoodpornych. Tworzymy również kosze
oraz przenośniki na zlecenie klienta.
Our company for many years creates equipment for transport
loose materials. We are producers of auger conveyors. We
produce horizontal, vertical, oblique, tubular, trough, stainless
steel. We also produce charging hopper and auger conveyors
on behalf of the client.

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 podzespołow do maszyn rolniczych (do kombajnow, kosiarek rotacyjnych, rozrzutników obornika, kopaczki do ziemniakow i wielu innych). Usługi obrobki
skrawaniem.
Manufacturer of spare parts for agricultural machines of various
types and furthermore producer of parts according to supplied
designs. Machining services.

Rolnicza Grupa Zakupowa
ul. 30 Stycznia 32
83-110 Tczew
tel. 535 295 108
e-mail:info@rgz.com.pl
www.rgz.com.pl

Firma RGZ od kilku lat specjalizuję się w produkcji worków do
sianokiszonki SILOBAG oraz w imporcie folii rolniczych, siatek
rolniczych i sznurków rolniczych. W swojej ofercie posiadamy
również materiały opakowaniowe dla branży warzywniczej, sadowniczej oraz drzewnej. Takie jak worki raszlowe, worki PP,
worki leno-mesh, taśmy spinające, taśmy klejące, folie stretch
i wiele innych. Firma RGZ jest bezpośrednim dystrybutorem na
Polskę siatek do owijania palet Spiders’s Net oraz folii do sianokiszonek SILOBAG.
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ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. +48 29 645 74 00
e-mail : rolstal@rolstal.pl
www.rolstal.com
www.rolstal-hale.pl

Firma Rolstal Pawłowski powstała w 1989 r. jest wiodącym
w kraju producentem hal stalowych i wyposażenia budynków
inwentarskich dla bydła, trzody i koni. Działalność firmy i jakość
oferowanych wyrobów została wielokrotnie nagrodzona na wielu
wystawach w branży hodowlanej. W bogatej ofercie firmy znajdują się : konstrukcje stalowe budynków inwentarskich; wyposażenie do hodowli bydła; wyposażenie do hodowli trzody; stajnie
i ujeżdżalnie dla koni. Zapraszamy na nasze stoisko na targach.
The company Rolstal Pawłowski was founded in 1989 and is a
leading Polisch manufacturer of steel halls and equipment for
livestock buildings for cattle, pigs and horses. The company’s
activity and quality of products has won several awards at many
shows in the livestock industry. The wide range of the company
are: steel structures for livestock buildings, equipment for animal
husbandry, pig farming equipment, stables and riding arenas for
horses. We invite you to visit our stand at the fair.

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
ofercie maszyny firm: DEUTZ FAHR, SAME, KVERNELAND,
EXPOM,UNIA, METALTECH METALFACH, PRONAR, SAMASZ, SIPMA, FARESIN, STRIEGEL, PICHON, KRUKOWIAK, FARMTRAC, HYRAMET, INTER TECH, oleje FUCHS.
Oferujemy: Maszyny fabrycznie nowe, Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny,Oryginalne części zamienne, Współdziałamy
w doborze właściwego sprzętu oraz w uzyskaniu korzystnego
finansowania.

ROSAVA-AGROS TM
Levanevsky str. 91
UA-09100 Belaya Tserkov
UKRAINA
tel. 456 337 747
igor.gribovskiy@rosava.com
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Opony do maszyn rolniczych TM ROSAVA Agros są produkowane w zakładach produkcyjnych firmy „ROSAVA” (Ukraina),
znana na rynku od ponad 45 lat. Wysokiej jakości zarządzanie
system spełnia międzynarodowy certyfikat ISO 9001: 2015.
Obecnie asortyment obejmuje ponad 250 standardowych rozmiarów, z których 1/3 należy do agrotechniky. Obecnie asortyment rolników jest wydawany z średnicą lądowania obręcz od
10 do 42 cali w układzie promieniowym i ukośnym. Są używane
w różnych modelach agrotechniki od siewników, ciągników do
kombajnów. Produkty są dobrze znane i w popycie w krajach
Europy, Ameryki i Afryki. ROSAVA produkuje również opony
marek ROSAVA i PREMIORRI dla pojazdów użytkowych i osobowych. Do eksploatacji w różnych warunkach drogowych i klimatycznych opony są wydawane z różnymi wzorami bieżnika:
drogi, uniwersalny, zimowy, uniwersalny i górnoprzepustowy,
kierunkowy i asymetryczny. Nowoczesny sprzęt, technologia
i konstrukcja komputerowa pozwala klientom oferować produkty
wytwarzane zgodnie z europejskimi standardami.
Tires for agricultural machinery TM ROSAVA Agros are produced on the production facilities of the company “ROSAVA”
(Ukraine), known on the market for more than 45 years. The
quality management system meets the international certificate
ISO 9001: 2015. Today, the range of products includes more
than 250 standard sizes, 1/3 of which belongs to the release of
agro-chemicals. Today the assortment of agricultures is issued
with a landing diameter of a rim from 10 to 42 inches of radial
and diagonal design. They are used on different models of agrotechnics from seeders, tractors to combines. The products are
well-known and in demand in the countries of Europe, America
and Africa. The production of ROSAVA also produces tires of
the brands ROSAVA and PREMIORRI for commercial vehicles
and passenger cars. For operation in different road and climatic
conditions tires are issued with different tread patterns: road,
universal, winter, universal and high pass, directional and asymmetric. Modern equipment, technology and computer design
allows customers to offer products manufactured in accordance
with European standards.

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140 B
87-100 Toruń
tel. 56 66 93 800
fax. 56 66 93 805
www.rywal.eu
rywal@rywal.com.pl

„RYWAL-RHC” największy dystrybutor w branży spawalniczej
na polskim rynku. Firma oferuje szeroki wybór urządzeń spawalniczych, urządzeń do cięcia gazowego, przecinarek i pił taśmowych oraz urządzeń do transportu bliskiego. Ponad to szeroka
oferta powszechnie wykorzystywanych w procesach spawania
i cięcia produktów MOST, urządzeń i materiałów spawalniczych,
materiałów ściernych, osprzętu gazowego, artykułów BHP, chemii technicznej i wyposażenia dodatkowego. Firma posiada
certyfikat jakości ISO 9001:2000 będący gwarancją produktów
wysokiej jakości.

S
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.
ul. Żytnia 1
55-300 Środa Śląska
tel. 71/ 399 55 00
e-mail: polska@saatbau.com
www.saatbau.pl
SadyOgrody.pl
Wydawca: Grupa PTWP
Redakcja: Aleja Jana Pawła II 27 (2 p.)
00-867 Warszawa
e-mail: redakcja@sadyogrody.pl
tel. +48 (22) 550 69 18
fax +48 (22) 550 69 0
http://www.sadyogrody.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/sadyogrodypl

Portal sektora owocowo-warzywnego będący platformą dialogu
między producentami, przetwórcami i handlowcami. Stanowi aktualne źródło wiedzy oraz forum wymiany poglądów i porad dla
sadownictwa i ogrodnictwa oraz dla przetwórców i handlowców
związanych z branżą.
The portal of the fruit and vegetable sector, acting as a platform for dialogue between producers, processing plants and
traders. It provides an up-to-date source of knowledge and a
forum for exchanging views and advice for the fruit farming and
horticulture sectors, as well as for processing plants and traders
involved in the industry.

SaMASZ Sp. z o.o.
16-060, Zabłudów
ul. Trawiasta 1
tel.: +48 85 664 70 31
fax: +48 85 664 70 41
e-mail: samasz@samasz.pl
www.samasz.pl
facebook: www.facebook.com/samaszgigacut

Firma SaMASZ, założona w 1984 r. jest jednym z największych
polskich i jednym z czołowych europejskich producentów maszyn rolniczych i komunalnych. Firma posiada w ofercie ponad
300 modeli maszyn: kosiarek bębnowych, dyskowych, przetrząsaczy, zgrabiarek, wozów paszowych, ramion wysięgnikowych,
kosiarek bijakowych, pługów odśnieżnych.
The SaMASZ company, established in 1984, is currently one
of the biggest Polish and one of the leading manufacturers on
the world of farming and municipal machinery. The factory offer more than 300 different types of machines: drum mowers,
disc mowers, tedders, rakes, mixer feeders, extension arms, flail
mowers, snow ploughs.
SAME DEUTZ FAHR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 2
20-150 Lublin
tel. 48/ 814 602 966
email: info@sdfgroup.pl
www.samedeutz-fahr.com

SANO – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.
ul. Lipowa 10, 64-541 Sękowo
tel. 61/ 294 11 00
e-mail: sano@sano.pl
www.sano.pl

Sano należy do największych producentów pasz w Europie.
Sano Agrar Institut, gdzie sprawdzane są programy żywienia
i produkty Sano, osiąga w stadzie 1.200 krów wydajność ok.
12.000 kg mleka o zawartości 3,9% tłuszczu i 3,4% białka. Największym uznaniem hodowców cieszą się najczęściej w Polsce
kupowane wozy paszowe Sano TMR Profi.
SANTANDER LEASING S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań
tel. 61/ 850 35 25
e-mail: leasing24@santanderleasing.pl
www.santanderleasing.pl

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa
Tel. +48 22 245 85 00
Fax +48 22 878 31 64
info.pl@schaeffler.com
www.schaeffler.pl

Schaeffler Automotive Aftermarket dostarcza najwyższej jakości
części zamienne dla rynku motoryzacyjnego na całym świecie.
Jako lider wśród producentów sprzęgieł traktorowych, oferta
produktowa dopasowana jest tak, aby spełniała nietypowe wymagania producentów traktorów. Sprzęgła LuK są w stanie przenosić duże momenty obrotowe silnika a przy tym redukują hałas
i wibracje oraz charakteryzują się wydłużonym czasem użytkowania. Oznacza to niezawodność i stałą gotowość do pracy.
The Automotive Aftermarket Division is responsible for our
global spare parts business and delivers innovative repair solutions in original-equipment quality. Long service life and high
cost-efficiency – we have tailored our range of products for tractors to meet the requirements of agriculture. This enables you to
manage your field reliably around the clock. Our clutch products
for repairing tractors deliver a constant and smooth drive, providing damping at all engine speeds.

Schaffer Ładowarki Pasek Sp. z o.o.
ul. Lniana 1A, 87-148 Łysomice
tel. 56 640 00 57
e-mail: biuro@ladowarkipasek.pl

Firma Schaffer Ładowarki Pasek została założona przez Tomasza Paska w celu sprzedaży i serwisu ładowarek przegubowych
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i przegubowo – teleskopowych niemieckiego producenta Schäffer Maschinenfabrik GmbH. Schaffer oferuje ponad 50 modeli ładowarek, przegubowych i przegubowo- -teleskopowych o mocy
od 20 do 160 KM i szerokości 79 cm do ponad 2,5 metra. Jeżeli
szukasz jakości to ładowarki Schäffer to zawsze najlepszy wybór. Ładowarki przegubowe Schaffer to doskonałość w zwartej
formie. Ładowarki teleskopowe Schaffer to nowa definicja wydajności.

SCHARMÜLLER GmbH & Co KG
Doppelmühle 14
A-4892 Fornach
AUSTRIA
tel. 43/ 7682 63460
e-mail: office@scharmueller.at
www.scharmueller.at

Austriacki producent zaczepow. Oferuje zaczepy oczkowe i kulowe K80, automatyczne i manualne zaczepy transportowe, płyty
nośne, zaczepy do przyczep, sprzęgi, korpusy, zaczepy pitonfix,
hitche, części zamienne. W swojej ofercie posiada zaczepy praktycznie do wszystkich marek ciągnikow m.in.: John Deere, MF, Valtra, Fendt, NH, Case, JCB, Kubota, Claas, TYM, Ursus, Zetor itd.

Schaumann Polska Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 14
62-200 Gniezno
tel. 061 4245205 / 06
fax 061 4245207
schaumann@schaumann.pl
www.schaumann.pl

Schaumann – specjalista w żywieniu, chowie i hodowli zwierząt,
to firma z ponad 75-letnią tradycją. Odpowiednio dopasowany
system firmy Schaumann oferuje każdemu producentowi zwierząt, niezależnie od wielkości, indywidualne rozwiązania umożliwiające stałe powiększanie jego sukcesu w gospodarstwie. Oferuje: premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające, prestartery,
koncentraty, pasze, preparaty mlekozastępcze, zakwaszacze
oraz zakiszacze. Produkty Schaumann-a są dopasowane do
produkcji żywności niezmodyfikowanej genetycznie.
SCHMiDT
Lubiatów 60 R
59-500 Złotoryja
tel. 881 206 316
e-mail: sekretariat.schmidt@gmail.com
www.schmidtmachinery.com

Prowadzimy sprzedaż nowych ładowarek kołowych polskiej
marki SCHMiDT. Prowadzimy rownież serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny naszych ładowarek, a także sprzedaż części
zamiennych. POLSKA MARKA. NIEZAWODNE ŁADOWARKI.
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We sell new wheel loaders polish brand Schmidt. We also provide warranty and post-warranty service of our wheel loaders,
as well as the sale of spare parts. POLISH BRAND. RELIABLE
WHEEL LOADERS.

SELMA Sp. z o.o. Sp. k.
Chrzanów
ul. Chabrowa 12
55-040 Kobierzyce
GSM +48 500 802 770
e-mail: biuro@orkel.pl
www.orkel.pl

SELMA sp. z o.o. sp. k. jest wyłącznym importerem maszyn firmy Orkel z Norwegii, producenta rodziny kompaktorów – praso-owijarek do zakiszania kukurydzy, wysłodków oraz wielu innych
surowców paszowych w belach cylindrycznych. Oferujemy dostawy i serwis maszyn oraz usługi belowania.
SELMA is an exclusive importer of machines manufactured by
Norwegian company ORKEL AS i.e. of a family of compactors –
balers-wrappers for ensiling maize, sugar beet pulp and of many
other forage raw materials in cylindrical bales. We offer delivery
and maintenance of machines as well as baling services.
SELMAR POLSKA
ul. Budziska 4
08-455 Trojanów
tel. 732 995 007
e-mail: selmarpolska@gmail.com
www.selmarpolska.pl

SEMINA – Centrum Handlowo-Usługowe ,,BUGAJ”
Tomasz Bugaj
Zągoty 22
09-230 Bielsk
tel. 600 453 322
e-mail: malgorzata.ryzinska@bugaj.agro.pl

SEMINA jest marką należącą do Centrum Handlowo-Usługowego „BUGAJ” Tomasz Bugaj. Produkty marki SEMINA to
kwalifikowany materiał siewny zbóż i traw. Produkcja odbywa
się na bazie nowo wybudowanej linii produkcyjnej firmy Cimbria
wyposażonej w najnowocześniejsze urządzenia wydajności
15t/h. Naszymi partnerami w działalności produkcyjnej są: KWS
Lochow Polska Sp. z o.o. , Saaten-Union Polska Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o., Syngenta. Produkty SEMINA są gwarancją najwyższej jakości kwalifikowanego materiału siewnego.

S
SEPPI M.
ul. Zona Artigianale 1
IT-39052
Caldaro (BZ)
WŁOCHY / ITALY
tel. 39/ 0471 963 550
e-mail: sales@seppi.com
www.seppi.com

SF-FILTER Sp. z o.o.
ul. Towarowa 10
59-300 Lubin
tel. 76/ 746 73 00
e-mail: info@st-filter.pl
www.sf-filter.pl

SF-Filter jest największym dostawcą filtrow i wkładow filtracyjnych stosowanych we wszystkich branżach. W naszych magazynach znajdują się filtry marki SF oraz innych, uznanych na świecie producentow. Są to filtry: powietrza, oleju, paliwa, hydrauliczne, cieczy, sprężonego powietrza, wentylacji i klimatyzacji.
SF-Filter is a greatest supplier of all kinds of filters practical contributions in all lines. In our stores are found SF brand filters
and other, recognized manufacturers. Those are filters of air, oil,
fuels, hydraulic, different liquid, compressed air, ventilations and
air-conditioning.
SH HYBSZ Sp. Z o.o.
ul. Topolowa 49
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62/ 505 70 74
e-mail: hybsz@hybsz.pl
www.hybsz.pl

Firma HYBSZ jest wiodącym producentem przewodow elektrycznych. Nasza oferta obejmuje przewody spiralne, przewody
rozruchowe oraz wiązki. Asortyment ktorym dysponujemy jest
skierowany przede wszystkim do producentow maszyn rolniczych, ciągnikow i przyczep. Oferujemy kompleksowe zaopatrzenie firm produkcyjnych, oraz dystrybutorow na rynku wtornym w akcesoria elektryczne.
SIA BALTIC INVEST
Attekas 2b
LV-2164 Adazi
ŁOTWA/ LATVIA
tel. 37 126 396 695
e-mail: aldis@balticinvest.lv
www.balticinvest.lv

SIMENA SPÓŁDZIELNIA – Zakład Pracy Chronionej
ul. Gen. Fr. Kleeberga 10
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 83/352 84 10
e-mail: poczta@simena.com.pl
www.simena.com.pl

Oferujemy szeroki asor tyment części elektrotechnicznych do
ciągnikow rolniczych i pojazdow specjalistycznych. Produkujemy czujniki temperatury, wyłączniki wskaźnika ciśnienia oleju,
przyciski sygnału i rozrusznika, wyłączniki hydrauliczne światła
STOP oraz mechanizmy napędowe wycieraczek kabin ciągnikow rolniczych i budowlanych. W naszej ofercie posiadamy
rownież uchwyty wier tarskie oraz ubrania robocze i ochronne.
Wspołpracujemy z największymi dystrybutorami oraz hur towniami z terenu Unii Europejskiej, a także z Serbii oraz Bośni
i Hercegowiny. W trosce o wysoką jakość naszych wyrobow
wdrożyliśmy System Zapewnienia Jakości ISO nadzorowany pr
zez firmę TUV Rheinland.
We offer a wide range of tractor’s parts such as: temperature
sensor, oil pressure switch, hydraulic break switch, horn button and starter button, moreover, tractor’s and building tractor’s
windscreen wiper mechanism as well as drill chuck. Our company for many years cooperates with the biggest and well known
distributors and wholesalers from Poland as well as from Czech
Republic, Slovakia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croatia and
foremost Germany. In the interests of the highest quality of all
our goods we have implemented ISO Quality System Cerification by TUV Rheinland company.
SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2
SI-3311 Sempeter v Savinjski dolini
SŁOWENIA / SLOVENIA
tel. 386 (0) 3703 85 00
e-mail: info@sip.si
www.sip.si

SIPMA S.A.
ul. Budowlana 26
20-469 Lublin
tel. 81 44 14 400
e-mail: info@sipma.pl
www.sipma.pl
www.facebook.com/SIPMASA/

Producent maszyn rolniczych i ogrodniczych. Nasza oferta:
Prasy zwijające, Owijarki bel, Wózki do bel, Rozdrabniacze bel,
Kosiarki dyskowe, Zgrabiarki, Przetrząsarki, Prasy kostkujące,
Agregaty uprawowe, Rozsiewacze nawozów, Rozrzutniki obornika, Zgniatacze ziarna, Wały przegubowo-teleskopowe.
Manufacturer of agricultural and gardening machines. Our offer: Round balers, Bale Wrapping machines, Bale trailers, Bale
Shredders, Disc movers, Rakes, Tedders, Conventional square
balers, Skimmers, Fertilizer spreaders, Manure spreaders, Grain
crushers, PTO Shafts.
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SITAMET WYTWÓRNIA SIT – NAPRAWA MASZYN
CZYSZCZĄCYCH
ul. Wiosny Ludów 29
62-330 Nekla
tel. 61/ 438 60 91
e-mail: sitamet@sitamet.pl
www.sitamet.pl
SKAVSKA HALE
ul. Fabryczna 15
98-400 Wieruszów
tel. 730 731 780
e-mail: biuro@skavska.pl
www. skavska.pl

Firma SKAVSKA zajmuje się sprzedażą nowoczesnych hal bezfundamentowych polskiej produkcji, które znalazły zastosowanie we
wszystkich gałęziach gospodarki, bez ograniczeń w zastosowaniu.
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 niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Konstrukcja ocynkowana, wykonana
z najwyższą starannością, przygotowana na polskie warunki pogodowe, przykryta plandeką o gramaturze 900 g/m2 – z gwarancją
nawet do 10 lat! NOWOŚCIĄ w firmie SKAVSKA są wygrodzenia dla bydła! Realizujemy również projekty niestandardowe.
The company SKAVSKA sells modern foundationless halls
manufactured in Poland which can be used in all business sectors, 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
weather conditions. Galvanised structure constructed with the
utmost care, prepared for Polish weather conditions, and covered with 900 g/m2 tarpaulin, with a guarantee period up to 10
years! A NEW PRODUCT in SKAVSKA offer are cattle stalls!
We also manufacture to customised designs.

SKOTAREK Produkcja Maszyn Rolniczych i Części
Przemysław Skotarek
ul. Dworcowa 15
56-200 Góra
tel. 65 543 35 64
e-mail: info@skotarek-maszyny.pl
www: skotarek-maszyny.pl

Opryskiwacze polowe od 400 do 4000 l belka 12-27 m, pompy
przeponowe 115 i 200 l/min, agregaty uprawowo-siewne, agregaty uprawowe, agregaty ścierniskowe, agregaty i brony talerzowe, części zamienne do wszystkich produkowanych maszyn.
Field sprayers ranging from 400 to 4000 l, beam from 12 to
27 m, diaphragm pumps 115 and 200 l / min, cultivator and seed
drill, cultivators, stubble units, units and disc harrows, spare
parts for all machines produced.
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SmartSort Company sp. z o.o. sp.k.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
tel. +48(61)6783090
mob. +48793673100
e-mail: biuro@smart-sort.pl
http://www.smart-sort.pl/
www.facebook.com/Smart-Sort-Polska-2055244202559

SmartSort Company to wyłączny dystrybutor najskuteczniejszych na świecie sortowników optycznych marki ANYSORT.
Nasze urządzenia gwarantują: Maksymalny stopień czyszczenia
asortymentu nasion; Niskie koszty eksploatacyjne; Niezawodność; Łatwość obsługi; Serwis polskojęzyczny; Minimalizację
strat dobrego asortymentu.
SmartSort Company is an exclusive distributor of ANYSORT – the
most effective colour sorters in the world. Our devices are guarantee of: Maximum level of seed assortments purity; Low costs of
operation; Reliability; Ease of use; Maintenance service in English
and Polish; Minimalization of losses on accepted material.

SOBMETAL Bracia Sobańscy
Rogożewo 23 A
63-930 Jutrosin
woj. wielkopolskie
Karol Sobański (+48) 604-502-645
Radosław Sobański (+48) 606-730-586
Piotr Sobański (+48) 606-976-197
Marek Sobański (+48) 606-730-315
e-mail: biuro@sobmetal.pl
www.sobmetal.pl

Sobmetal jest producentem wysokiej jakości, kompleksowo wyposażonych MIESZALNI PASZ wraz z automatyką dla: Trzody
chlewnej, opartych o mieszalniki pionowe i rozdrabniacze zasypowe lub ssąco-tłoczące; Drobiu, opartych o mieszalniki poziome
i rozdrabniacze walcowe, o wydajności do 18 ton/h. Sobmetal
jest także producentem: Mieszadeł do gnojowicy; Przenośników
ślimakowych (żmijek), przenośników pionowych i taśmowych;
Silosów (paszowych i zbożowych). Podczas targów rozwiązanie
konkursu – „Od pola do koryta” – zapraszamy na nasze stoisko!

SOKOŁÓW – LOGISTYKA Sp. z o.o.
Aleja 550-lecia 2
08-300 Sokołów Podlaski
tel: +48 25 781 28 39, 532 599 892, 532 597 453
e-mail: cor@sokolow-logistyka.pl
http://www.sokolow-logistyka.pl

S
Sokołów-Logistyka Sp. z o.o. jest profesjonalnym partnerem
w transporcie chłodniczym i żywych zwierząt. Zajmujemy się
skupem bydła rzeźnego bez pośredników, odbiór bezpośrednio
z gospodarstwa, rozliczenie wg WBC.
Sokołów-Logistyka Sp. z o.o. is a professional partner in transport with controlled temperature and live animals transport.
Sokołów Logistyka sp. z o.o. specialize in purchasing cattle for
slaughter without agents, collect of cattle directly from the farm,
settle according to post-slaughter (warm) weight.

Solar Energy Systems Sp. z o.o.
ul. J. H. Dąbrowskiego 79A
60-529 Poznań
tel. +48 61 843 89 58
tel. kom. +48 576 411 423
e-mail: kontakt@solarenergysystems.pl
www.solarenergysystems.pl

Solar Energy Systems Sp. z o.o. jest dystrybutorem modułów
fotowoltaicznych posiadającym międzynarodowe doświadczenie w branży PV. Obecnie firma jest oficjalnym przedstawicielem SOLARWATT GmbH – niemieckiego producenta wysokiej
jakości komponentów elektrowni słonecznej, który od 25 lat
nieustannie udoskonala rozwiązania w zakresie produkcji, magazynowania i zarządzania energią.
Solar Energy Systems Sp. z o.o. is a distributor of photovoltaic
modules with an international experience in PV branch. Currently, the company is an official partner of SOLARWATT GmbH
– German manufacturer of high-quality components of solar
power plant. For 25 years SOLARWATT has been perpetually
improving solutions in matters of energy production, storage and
management.
SOLIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tomaszowska 69
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46/ 814 60 82
e-mail: info@solispolska.pl
www.solispolska.pl

SONAROL Sp.j. Najda
Jeziorko 72B
18-421 Piątnica
tel. 86 211 20 20
e-mail: maszyny@sonarol.pl

Firma Sonarol istnieje od 1997 r. Dzięki ciągłym inwestycjom
spółka posiada obecnie jeden z najnowocześniejszych w regionie parków maszynowych i wykwalifikowaną kadrę. Ofertę firmy
stanowią ładowacze czołowe oraz osprzęt do ładowaczy i łado-

warek: wycinaki w tym combi, krokodyle, łyżko-krokodyle, łyżki,
chwytaki do bel i drewna, widły do obornika oraz palet.
Sonarol company has existed since 1997. Owing to continuous
investments, the company currently has one of the most modern
machinery flotilla in the region along with well qualified staff.
The company’s offer includes front loaders and attachments
for loaders and chargers: cutters including combi, crocodiles,
grapple-crocodiles, buckets, bale and wood grippers, forks for
manure and pallets.
SORPAC SP.J. Oblizajek, Pawlak, Steinke
ul. Golska 56
63-233 Jarczewo
tel. 62/ 307 09 50
e-mail: biuro@sorpac.pl

Jesteśmy polską firmą produkcją maszyny do sortowania, ważenia, porcjowania i pakowania warzyw i owoców. Maszyny,
które tworzymy cechuje: nowoczesność, niezawodność, bezpieczeństwo 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 – wagoworkownice, wagi wielokanałowe-kombinacyjne, raszlownice.
Stoły selekcyjne, szczotkarki-czyszczarki do warzyw.
We are a Polish company, producing machines for sorting,
weighing, portioning and packing vegetables and fruit. Our machines are modern, reliable, safe to use and reasonably-priced.
Owing to flexible production, we offer complete solutions. Our
machines reduce costs and allow for fast and very accurate
weighing and packaging of vegetables. We manufacture automatic conveyor scales – scale baggers, multi-channel - combination scales and packing machines, along with sorting tables
and brush-cleaners for vegetables.

SPAWEX
Zdany 1a
08-106 Zbuczyn
tel. 606 893 169
e-mail: biuro@spawex-maszyny.pl
www.spawex-maszyny.pl

Firma Spawex produkuje osprzęt do ładowaczy czołowych:
chwytaki bel, widły do obornika, widły-krokodyl, widły do palet,
łyżki do materiałow sypkich, pługi odśnieżne, przetrząsarkozgrabiarki, przenośniki bel, zgarniacze. Gwarantujemy przystępne ceny i dobrą jakość.
The company SPAWEX produces accessories for front loaders: bale grabbers, manure forks, crocodile forks, pallet forks,
buckets for bulk materials, snow plough, rake/tedder, bale transporter, plough-rubber shields. We guarantee attractive prices
and good quality.
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SPAW-PROJEKT
ul. Architektów 10B/U88
31-702 Kraków
tel. 796 664 662, 664 891 991
e-mail: biuro@spaw-projekt.pl
www.spaw-projekt.pl
www.laboratorium-ndt.pl

SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA
W ŁOWICZU
ul. Kaliska 103
99-400 Łowicz
tel. 668-181-438, 46 837-41-38
e-mail: sib@sib.lowicz.pl
www.sib.lowicz.pl

PRODUCENT WYROBÓW BETONOWYCH: Betonowe podłogi
rusztowe do chlewni i obór; Ruszta dla trzody chlewnej, macior,
i prosiąt; Ruszta dla bydła. PRODUCENT OKIEN INWENTARSKICH: Okna PCV do chlewni, obór, piwnic i garaży.

STALMACH Marek Machowski
Wolenice 10
63-708 Rozdrażew
tel. 697 331 088
e-mail: marek@stalmach.com.pl
www.stalmach.com.pl

Zajmujemy się produkcją i montażem konstrukcji stalowych,
oraz dystrybucją i montażem płyt warstwowych i blach trapezowych. Dysponujemy nowoczesnymi maszynami do produkcji
i montażu, fachową i zaangażowaną kadrą. Wykonujemy: obiekty rolnicze takie jak obory, kurniki, przechowalnie na warzywa
i owoce, obiekty specjalnego przeznaczenia, magazyny, wiaty,
oraz budynki przemysłowe, hale produkcyjne. Kompleksowo
wykonujemy każdy etap inwestycji: dostarczamy materiały,
przygotowujemy projekty, a następnie realizujemy je „pod klucz”.

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 posiadamy opryskiwacze polowe przyczepiane od 1000 do 5000 litrow
z belką od 12 m do 24 m. Prowadzimy rownież sprzedaż opryskiwaczy sadowniczych, maszyn rolniczych i części zamiennych.
The company STANIMPEX produces sprinklers of subassemblies 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.

STARCO Polska Sp. z.o.o.
ul. Duńska 3, 39-300 Mielec
tel.: +48 17 583 01 15
fax: +48 17 586 47 90
info.pl@starco.com
www.pl.starco.com

Bazując na ponad 55-letnim doświadczeniu, STARCO jest silnym
partnerem we wszechstronnych rozwiązaniach felg i opon. STARCO wyróżnia się wysokim standardem i dostosowaniem kompletnych kół do szerokiego zakresu zastosowań – od najmniejszych
taczek po duże maszyny rolnicze. Firma STARCO będąca częścią grupy Kenda posiada fabryki w Wielkiej Brytanii, Chorwacji
i Chinach oraz lokalizacje dystrybucyjne w całej Europie.
Building on more than 55 years of experience, STARCO is
a strong partner in clever wheel and tyre solutions. STARCO
excels in low and high-volume standard and bespoke complete
wheels for a wide range of application s – from the smallest
wheelbarrow to large agricultural machines. STARCO has factories in the UK, Croatia and China, and 8 sales and distribution
locations across Europe. STARCO is a Kenda company.

STALMARK Sp. z o.o. Sp. k. – Producent kotłów c.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
www.stalmark.pl

STAKMARK to producent kotłów c.o. do domów jednorodzinnych jak również budynków przemysłowych. Swoją działalność
firma rozpoczęła w roku 2002 r. i od tamtego czasu regularnie
rozszerza swoją ofertę o innowacyjne produkty. Kotły produkowane w STALMARK posiadają niezbędne CERTYFIKATY
5 KLASY oraz EKODESIGN.
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STEELPRESS Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 48
62-031 Luboń - Poznań
Tel. 61 899 43 83
e-mail: sale@steelpress.eu

S
www.steelpress.eu
Facebook: SPPSteelpress
VK: Steelpress Ltd

Jesteśmy polskim producentem metalowych części do przyczep. Nasze wyroby znajdują zastosowanie także w maszynach
rolniczych, sadowniczych, silosach, czy kotłach. Stale rozszerzamy naszą ofertę, stawiając na najwyższą jakość i długą żywotność produktów. Ponad 50 lat doświadczenia i współpraca z
wiodącymi producentami przyczep na świecie daje nam pozycję
lidera w branży. Zapraszamy do współpracy!
We are a Polish manufacturer of metal parts for trailers. Our
products are also used in agricultural trailers, fruiting machines,
silos, boilers and compressors. We are constantly expanding
our offer paying a particular attention on a high quality and long
product life. 50 years of experience and cooperation with leading
trailer manufacturers in Europe ensure us a leader position on
the market. We invite you to cooperation!

STEPANENKO
Glinyanyaya street 100
UA-09100 Bila Tserkva
UKRAINA
tel. 38/ 045 639 11 52
e-mail: agroexpo@ukr.net

Firma Stepanenko i K została założona w 1995 r. na ten czas zdobyła reputację niezawodnego i technologicznie zaawansowanego
producenta maszyn rolniczych. w asortymencie firmy szeroki asortyment maszyn do pielęgnacji gleby. Zastosowanie wysokiej jakości
materiałów i komponentów pozwoliło wejść na rynki poza Ukrainą.
The company Stepanenko and K was founded in 1995. for this
time has earned the reputation of a reliable and technologically
advanced agricultural machinery manufacturer. in the company’s
assortment a wide range of soil-cultivating machinery. The use
of high-quality materials and components led to entry to markets
outside Ukraine.

STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 99
Bogucin, 62-006 Kobylnica
tel. 61/875 97 93
e-mail: poznan@stomildystrybucja.pl
www.stomildystrybucja.pl

STOMIL SANOK – Dystrybucja to spółka zajmująca się sprzedażą wyrobów gumowych produkowanych przez SANOK RUBBER
COMPANY Spółka Akcyjna SANOK RC jest renomowanym na
świecie producentem pasów klinowych. Posiada w swojej ofercie produkt „Harvest Belts®” – pasy rolnicze do kombajnów
produkcji zachodniej. „Harvest Belts®” jest to optymalna alternatywa do oryginalnych pasów klinowych montowanych w kombajnach. Blisko 80-cio letnie doświadczenie w produkcji wyrobów

z gumy oraz system zarządzania jakością gwarantują doskonałą
jakość wyrobów produkowanych przez SANOK RC.
STOMIL SANOK – Dystrybucja is a company responsible for
sales of rubber products made by SANOK RUBBER COMPANY
Spółka Akcyjna. SANOK RC is internationally recognised manufacturer of V-belts. One of products in its portfolio are Harvest
Belts – agricultural belts for combines harvesters from Western
Europe. Harvest Belts are an optimal alternative to original belts
installed in combine harvesters. Nearly 80 years of experience in
rubber products manufacturing and quality management system
provide excellent quality of goods produced by SANOK RC.
STRYI P.P.H.U. Waldemar Stryi
Wawrzyńcowice 12a
47-370 Zielina
tel. 698 850 803
e-mail: beton@stryi.pl
www.stryi.pl

SWIMER
Płaska 64
87-100 Toruń
tel. +48 56 681 47 22
e-mail: biuro@swimer.pl
www.swimer.pl,
https://www.facebook.com/swimer.torun/

Jesteśmy polską firmą działającą na rynku od 10 lat. Zajmujemy się produkcją kompletnych zbiorników do magazynowania
i dystrybucji surowców płynnych takich jak: oleje napędowe, nawozy płynne, woda, AdBlue®. Posiadamy w ofercie największy
typoszereg zbiorników, dzięki czemu realizujemy potrzeby szerokiego grona Klientów zaczynając od niewielkich gospodarstw
rolnych kończąc na dużych agroprzedsiębiorstwach.
We are Polish company which exists 10 years on market. Company Swimer is producing compound counters and liquid monitoring systems as well as all dispenser systems for liquids like:
diesel, liquid fertilizers, water, and AdBlue. We have in our offer
the biggest range of polyethylene tanks, which help us to fulfill
the needs of customers of little farms or bigger ones.

SZEWERA Sp. z o.o.
Lipsko 273
22-400 Zamość
tel. 668 862 257
e-mail: biuro@szewera.pl
www.szewera.pl

Firma SZEWERA specjalizuje się w produkcji agregatów uprawowo-nawozowo-siewnych stosowanych do uprawy pasowej
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(strip till). Siew tą metodą jest popularny w Ameryce Północnej,
Europie Zachodniej i Australii. Każdego roku zyskuje nowych
zwolenników w Polsce.
SZEWERA specialise in manufacturing machines for strip till.
This kind of machines is popular in North America, Western Europe and Australia. The number of farmers, who use strip till in
Poland, rise every year.
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SP. Z O.O.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce
tel. 41/ 330 15 00
e-mail: handlowy@sksmkielce.pl
www.sksmkielce.pl

TABO - 2 - Tadeusz Janicki i Spółka - Sp.J.
ul. Nyska 27A
48-385 Otmuchów
tel. 603 202 357
e-mail: produkcja@tabo.net.pl
www.tabo.net.pl

tel. 534 411 111 (deutschsprachig: +48 885 022 888)
agatadawid.eko@gmail.com, biuro@ekopartner.org
www.chinacolorsort.com
www.ekopartner.org

Firma TAIHO jest światowym liderem w produkcji separatorów
fotooptycznych oraz robotów przemysłowych o najwyższych
parametrach na rynku, wykorzystywanych do kalibracji i sortu
wszelkich materiałów sypkich (ziarna zbóż, nasiona, rośliny
strączkowe, tworzywa sztuczne, leki, kruszywa oraz kompletnych linii do sortowania jabłek i innych owoców itd). Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych maszyn.
Eko Partner z siedzibą w Malborku jest oficjalnym przedstawicielem naszej firmy na terenie RP i EU.
The Taiho company is a leading manufacturer of photo-optical
separators with the highest parameters on the market, used for
calibration and sorting of all bulk materials (cereal grains, seeds,
legumes, plastics, medicines, aggregates, etc.). We provide
warranty and post-warranty service for purchased machines.
The Eko Partner company based in Malbork is an authorized
distributor of ours machines.

Talex Sp. z o.o. Sp. k.
ul Dworcowa 9C
77-141 Borzytuchom
tel. (059) 821 13 26, 821 13 40
e-mail: biuro@talex-sj.pl
TABO PPHU KUŹNIA
Tomasz Janicki
ul. Szmaragdowa 38
55-200 Oława
tel. 530 531 360
e-mail: laser@tabo-kuznia.pl

Jesteśmy Producentem najwyższej jakości wraz bezpośrednim eksporterem części do maszyn rolniczych. Naszym celem
w działalności jest stała gotowość do dostosowania ofertę handlową do potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów
w ramach szerokiej dystrybucji opartej na specjalistycznej i nowoczesnej wiedzy. Osiągamy to poprzez stosowanie systemu
zarządzania jakością, doskonalenie realizowanych procesów
oraz poprzez ciągły rozwój i modernizację parku maszynowego, a także nieustanne doskonalenie i rozwój kwalifikacji
personelu.

Taiho Hefei Taihe Optoelectronic Technology
Co., Ltd.
Intersection of Yulan Avenue and Fangxing Avenue,
Taohua Industrial Park Development Area,
Hefei Economic and Technological Development Zone,
Anhui, China

156

Firma Talex posiada 25-letnie doświadczenie w produkcji maszyn rolniczych. W stałej ofercie znajdują się: kosiarki rotacyjne,
kosiarki dyskowe przednie i tylnie, kosiarki bijakowe mulczery,
kosiarki bijakowe tylno-boczne, przetrząsacze, zgrabiarki, brony
włókowe oraz zamiatarki.
Talex has more than 25 years of experience of producing agriculture machinery. The offer includes:rotary movers, front and
rear disc mowers, universal shredders, flail-side mowers, tedders, rotary rakes, grass harrows, sweepers.
TARET Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kościuszki 112
05-822 Milanówek
tel: +48227583782
e-mail: biuro@taret.pl
www.taret.pl.

Firma Taret rozpoczęła działalność w 1964r. Specjalizuje się
w szeroko rozumianej obróbce blachy – wycinanie, krępowanie, spawanie, malowanie. Produkujemy maszyny rolnicze, nagrzewnice powietrza oraz płytowe wymienniki ciepła.
The Taret company was set in 1964. We are specialize in widely
understood sheet metal processing – cutting, binding, welding,
painting. We produce agricultural machines, air heaters and
plate heat exchangers

T
minants from NON-GMO whole grains. We produce fodder
adapted to various breeding models, animal rearing phases. We
have received the following certifications: ISO 22000: 2005, QS
and the Quality International Mark QI. More: tasomix.pl
Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1
25 – 672 Kielce
tel. +48 41 365 12 33,
Internet: www.agrotech.pl, www.targikielce.pl
e-mail: agrotech@targikielce.pl

AGROTECH to jedna z największych w Europie, a z pewnością
największa w Polsce, impreza wystawiennicza poświęcona
technice rolniczej. Targi AGROTECH są najchętniej odwiedzaną
wystawą tej branży w Polsce. W 2018 AGROTECH odwiedziło
ponad 70.100 tyś. gości. Kolejna edycja targów odbywać się będzie w dniach 15–17 marca 2019. Targi Kielce – drugi w Europie
Środkowo-Wschodniej organizator targów i wystaw.
International Fair of Agricultural Techniques AGROTECH is
Europe’s major fair dedicated to agricultural technology, in addition to being the largest event of this kind organized in Poland.
AGROTECH fair is also the most frequented fair in this sector
of industry in Poland. In 2018 fair was visited by over 70.100
people. The next fair event will be held on 15–17 March, 2019.
Targi Kielce – ranks second among Central and Eastern Europe
trade fairs centres.

TEAM-ROL Sp. z o.o. ORCAL
ul. Starogardzka 8
74-200 Pyrzyce
tel. 535 727 232
e-mail: t.wyszkowski@team-rol.pl
www.orcal.pl

TECH-KOM Przemysław Laskowski
Żabikowo 1
63-000 Środa Wielkopolska
Tel. 61 285 42 97
tech-kom@tech-kom.pl
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.

TARGOWA OFICYNA WYDAWNICZA
Magdalena Kunikowska
ul. Płomienna 5c/12
60-392 Poznań
tel. 502 502 490
e-mail: biuro@targoweabc.pl
www.polskierolnictwo.pl

Tasomix Sp. z o.o.
ul. Środkowa 89
63-460 Biskupice Ołoboczne
tel. +48 62 767 6767
www.tasomix.pl
facebook.com/tasomix
yutube.com/tasomix

Produkujemy pasze, które pozwalają osiągnąć niskie koszty
uzyskania kilograma mięsa.Oferujemy zbilansowane, efektywne, bezpieczne pasze dla indyków, brojlerów, niosek, kaczek,
gęsi, trzody chlewnej, bydła bez GMO. Produkujemy pasze
dostosowane do zróżnicowanych modeli hodowli, faz chowu
zwierząt. Otrzymaliśmy certyfikaty: ISO 22000:2005, QS i Międzynarodowy Znak Jakości QI. Więcej: tasomix.pl
We produce fodder that allows to achieve low cost of the body
mass gained by the animal. We offer balanced, effective, safe
feed for turkeys, broilers, laying hens, ducks, geese, pigs, ru-

Techmot sp. z o.o.
ul. Warszawska 19
16-070 Choroszcz
tel. +48 85 7193182
fax +48 85 7193083, +48 85 7191311
e-mail: techmot@techmot.com
www.techmot.com
b2b.techmot.com.pl, shop.techmot.com

Firma Techmot od 1994 roku specjalizuje się w dystrybucji
części zamiennych i akcesoriów i opon do maszyn rolniczych
i budowlanych oraz samochodów ciężarowych i osobowych.
Dystrybutor takich marek jak: THM, HOLSET CUMMINS, VOLTYRE, TIANLI, KAMA, TVS, ROADLUX, TROTTAR, TRAYAL,
CAPRONI, MEFIN, BADESTNOST. Lider rynku w zakresie
dostaw nowych i regenerowanych turbosprężarek i układów
wtryskowych.
Techmot was established in 1994 and now is well known on Polish and EU market as a supplier of spare parts and accesories,
hydraulic equipment and tyres for tractors, trucks, agricultural
and heavy duty machinery. Another areas of our specialization
are turbochargers and fuel injection systems. We sell new products as well as offer high quality remanufacturing services.
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TEHNOS D.o.o
Cesta ob železnici 1
3310 Žalec
tel. + 386 3 713 30 50
e-mail: info@tehnos.si
https:// www.tehnos.pl

Uniwersalne kosiarki bijakowe. Wykorzystywane do
mulczowania pozostałości roślin powstałych przy pracach polowych (słoma kukurydzy, słoma, łęcina, słonecznik, nawozy
naturalne), pracach sadowniczych i uprawie winorośli (gałęzie,
winorośle, trawy), resztek roślin z terenów komunalnych (przy
drogach, torowiskach, obiektach infrastrukturalnych, ciekach
wodnych oraz na wałach) oraz do oczyszczania pastwisk. Spokojną pracę umożliwia elektronicznie wyważony wirnik z opatentowanym rozmieszczeniem bijaków Low Vib (LW). Zapewnia on
mniejsze źródło energii, minimalne naprężenia zginające i deformacje, co wydłuża okres eksploatacji kosiarki bijakowej.

TERRA Sp. Z o.o.
Udanin 14
55-340 Udanin
tel. 605 453 811
e-mail: kontakt@eterra.pl
www.eterra.pl

Wyłączny importer produktów firmy Zuidberg oraz Homburg na
rynek Polski. Przednie układy zawieszenia TUZ oraz wały odbioru mocy WOM do większości ciągników europejskich wraz
z produktami uzupełniającymi: balasty stalowe, zderzaki rolnicze, sterowanie zewnętrzne, blok hydrauliczny. Systemy gąsienicowe dla ciągników rolniczych oraz kombajnów. W ofercie
także maszyny Homburg do czyszczenia drenaży.
Importer of Zuidberg and Homburg products to Polish market.
Front linkages, PTO’s for most of top brands tractors. Tracks
system for harvesters and tractors.

TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20
Zakrzewo
62-070 Dopiewo
tel. 61/875 42 33
eimail: marketing@terraexim.pl
www.terraexim.pl

Kompleksowe wyposażenie budynkow inwentarskich: Doradztwo – projekty technologiczne – montaż – serwis. Systemy wen-
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tylacji; systemy żywienia i pojenia; systemy zadawania pasz;
systemy usuwania gnojowicy; ruszta; jarzma porodowe, kojce
indywidualne; silosy; drabiny paszowe, przegrody legowiskowe,
wiązania, kojce dla cieląt. Energia ze słońca – panele fotowoltaiczne: Instalacje fotowoltaiczne, dachowe i naziemne.
Total solution for livestock buildings: Advisory – technological project – assembly – service. Ventilation systems; feeding
and drinking systems; automatic feeders; straight flush slurry
systems; slats; farrowing crates, individual crates; silos; racks,
stalls, cattle bindings. Solar Energy – Photovoltaic panels: roof
and ground photovoltaic plants

TEXA POLAND Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 52A
Mysłowice 41-404
tel. 32-364 18 80
e-mail: info.pl@texa.com
www.texapoland.pl
www.facebook.com/texa.poland

TEXA będąca liderem sektora diagnostyki pojazdów oferuje
wielomarkowy sprzęt diagnostyczny NAVIGATOR TXTs OHW
do maszyn rolniczych i budowlanych z zaawansowanym oprogramowaniem w j. polskim z zintegrowaną bazą danych technicznych. Ponadto TEXA proponuje interfejs UNIPROBE do
tradycyjnych pomiarów elektrycznych oraz stację do obsługi
klimatyzacji dla sektora rolniczego.
TEXA, a leader in the vehicle diagnostics field, offers multi-brand
NAVIGATOR TXTs OHW diagnostic equipment for agricultural
and construction machines with advanced software in the Polish language with an integrated technical database. In addition,
TEXA proposes a UNIPROBE interface for traditional electrical
measurements and a station for operating air conditioning for the
agricultural sector.

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 betonowych 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

T
i Drilling-System, typu RF o różnej szerokości i układzie szczelin,
dostosowanych do wieku i wagi zwierzęcia; płyty legowiskowe;
podciągi, zasuwy; prefabrykowane zbiorniki na gnojowicę oraz
silosy przejezdne. W naszej produkcji korzystamy z 50-letniego
doświadczenia naszego niemieckiego właściciela. Ciągła kontrola jakości oraz zgodność naszych produktów z wymogami
przepisów o ochronie zwierząt powoduje zainteresowanie nimi
w całej Europie.
THYE LOKENBERG Polska Sp. z o.o. is a manufacturer of concrete grate floors for cattle and pigs breeding with no bedding,
along with other prefabricated elements for agriculture. In our
offer, you will find: grates for pigs with a width of 40 cm and 120
cm, together with grates „from piglet to porker”; grates for Vierling cattle and Drilling-System, of RF type of differentiated width
and system of gaps, adapted to the age and weight of animals;
bedding plates; stays, bolts, and also; prefabricated slurry tanks
and mobile silos. In our production, we use the 50-year experience of our German owner. Continuous quality control and compliance of our products with the requirements of animal protection contribute to the interest in our products in the entire Europe.
TIME S.A. Murator PROJEKTY
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
tel.: +48 22 590 56 89
e-mail: projekty@murator.com.pl
www.projekty.murator.pl

Murator PROJEKTY – największa w Polsce Kolekcja 1600 projektów gotowych: domy, garaże, budynki garażowo-magazynowe, budynki dla rolnictwa (obory, chlewnie, tuczarnie, stajnie),
budynki usługowe (m.in.: gastronomia, agroturystyka). Zapraszamy na stoisko po bezpłatny Katalog.
TIMEXPOL Robert Kosiński
Adres: Komarówka 1
21-230 Sosnowica
tel.: 502-522-710
e-mail: timexpol@o2.pl

Jesteśmy przedstawicielem firmy ReCAERUS, która zajmuje
się m.in. tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży produkcji urządzeń i maszyn oraz IT. Możemy
poszczycić się posiadaniem 4 wynalazków zgłoszonych w Urzędzie Patentowym.
We are a representative of the ReCAERUS company, which
deals creating innovative technological solutions in the machine
and machine production and IT industries. We can be proud of
having tour inventions reported in the Patent Office.

TK BATO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki

tel.: (48) 612 59 71, (48) 612 12 60
e-mail: biuro@bato.pl
www: www.bato.pl

Firma BATO działa nieprzerwanie na polskim i zagranicznym
rynku od ponad 25 lat. Naszą domeną są farby przeznaczone do
malowania maszyn i urządzeń rolniczych. „W produkcji chemicznej i działaniu na rzecz klienta wzbijamy się ponad standardy.”
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
BATO company functions incessantly on the polish and international market for more than 25 years. Our domain are
paints dedicated to agricultural machines and equipment „In
the chemical production and operation for the Client we rise
above the standards”. We invite you to familiarize yourselves
with our offer.

TOOLMEX TRUCK sp. z o.o.
ul. Metalowa 7 B
26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617-48-06
e-mail: toolmex-truck@home.pl
www.toolmex-truck.com.pl

Wyłączny dystrybutor wózków widłowych światowego koncernu
HYUNDAI oferuje: wózki widłowe światowych marek: HYUNDAI,
MERLO, HANGCHA, NOBLELIFT, ARMANNII, KONECRANE;
sprzedaż, serwis, wynajem wózków widłowych od 1,5T do 4T;
osprzęt do wózków widłowych; wózki używane; części zamienne: posiadamy w sprzedaży pełen asortyment części zamiennych do wszystkich wózków widłowych; regały magazynowe:
projektowanie, dostawa, montaż; szkolenia: operator i konserwator wózków widłowych. Naprawimy i wyremontujemy każdy
wózek widłowy za najniższą cenę!

Top Traktor.pl – Ogłoszenia rolnicze
59-220 Legnica
ul. Jaworzyńska 258
tel. 512-243-930, 535-274-007
e-mail: agrobaca@wp.pl,
Szukaj nas: www.toptraktor.pl
https://www.facebook.com/TopTraktor/

TopTraktor - tu sprzedasz i kupisz maszyny, sprzęt oraz wszelkie towary rolnicze (części, nasiona, nawozy). Proponujemy
prosty w obsłudze portal, który pozwoli skontaktować się z kontrahentem bez pośredników. Codziennie nowe ogłoszenia rolników, handlowców i firm z Polski i Europy.
TopTraktor – a place to sell and buy machinery, equipment and
all agricultural goods. We offer you a user-friendly web portal
to communicate with contractors without intermediaries. New
private and commercial classified ads everyday.
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TORMEC REDUKTOR
P. Mariański, D. Tromicki, Z. Wiśniewski Sp. J.
ul. Mazowiecka 70a
87-100 Toruń
tel. 56/ 658 19 40-41
e-mail: tormec@tormec.com.pl
www.tormec.com.pl

TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 16
99-300 Kutno
tel. 24/ 254 65 20
e-mail: info@tornum.pl
www.tornum.pl

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania nowych obiektow susząco-magazynowych oraz rozbudowę już istniejących. Oferujemy suszarnie porcjowe, suszarnie o ruchu ciągłym z wydajnością do 100 t/h, suszarnie z odzyskiem ciepła HR do 30%, silosy
spedycyjne i magazynowe, podnośniki kubełkowe, redlery oraz
urządzenia do wentylacji i schładzania ziarna.
We deliver complete solutions for drying, storage and conditioning
of grain both for new plants and extensions of existing facilities. We
offer batch dryers, continuous flow dryers with capacity up to 100
t/h, heat recovery dryer HR up to 30%, square and round storage
silos, conveying equipment, aeration equipment and grain coolers.

TOUT POUR LE GRAIN
2 Rue des Jonquilles
FR-89260 Perceneige
FRANCJA/ FRANCE
tel. 33/ 038 688 9800
e-mail: h.hermand@toutpourlegrain.fr
www.toutpourlegrain.fr

Francuska firma TOUT POUR LE GRAIN (TPLG) jest w skali
europejskiej specjalista w dziedzinie automatycznego pobierania probek ziaren z obiektow statycznych iub w ruchu. Legitymujac sie 35 latami doswiadczenia w branzy zbozowej, TPLG
jest reprezentowana w blisko trzydziestu krajach i dysponuje
ponad 3500 obiektami referencyjnymi. Sonda „Czapla 3000”,
oferowana z opcjonalnym systemem powrotu nadmiaru ziarna,
utwierdza wiodaca 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 experience in that field, TPLG is being represented today in some 40
countries and has so far sold more than 3500 samplers. Its sampler „Czapla 3000” makes TPLG the market leader in automatic
grain sampling in Europe.
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Toyota Poznań Centrum
ul. Bobrzańska 5
61-248 Poznań
tel. 61/ 872 35 00
e-mail: salon@toyotapoznan.pl
www.toyotapoznan.pl
TPI Sp. z o.o.
ul. Bartycka 22
00-716 Warszawa
tel. 698 609 770
e-mail: platanowicz@tpi.com.pl
www.tpi.com.pl

Tractor of the Year®
tractoroftheyear.org
Polska – reprezentant czasopismo RPT
ul. Szajnochy 2/104-105
85-738 Bydgoszcz
e-mail: rpt@rpt.pl
www.rpt.pl

Tractor of the Year® to międzynarodowa nagroda przyznawana corocznie przez niezależnych dziennikarzy dla najlepszego
ciągnika na rynku europejskim. Międzynarodowe jury składa
się z 25 redakcji (Polska – czasopismo RPT), w tym wszelkiego
rodzaju mediów, takich jak: czasopisma papierowe, strony internetowe, telewizyjne programy rolne, sieci społecznościowe.
Tractor of the Year® is an international award that yearly a group
of independent journalists gives to the best tractor in the European market. The international jury is composed by 25 editorial
projects (Poland – magazine RPT) including all kind of media
such as paper magazines, web sites, agricultural TV shows,
social networks.

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

T
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
Osina 27C
72-221 Osina
tel. 606 864 008
e-mail: vizen@interia.pl
www.tredsem.pl.

TREDSEM AG specjalizuje się w świadczeniu mobilnych usług
czyszczenia i zaprawiania ziarna na terenie całego kraju. Usługi
wykonujemy na francuskich maszyna firmy Satim, które wykorzystują czyszczalnie bębnowe DENIS. Jesteśmy przedstawicielem firm SATIM i DENIS w Polsce. W naszej ofercie posiadamy
mobilne i stacjonarne maszyny do czyszczenia i zaprawiania
ziarna.
TREDSEM AG is a company specialising in country-wide provision of mobile services of grain cleaning and dressing. We perform services with the use of machines by the French company
Satim which uses DENIS drum cleaners. We are a representative of SATIM and DENIS companies in Poland. In our offer you
will find mobile and stationary machines for grain cleaning and
dressing.

Trelleborg Bohemia a.s.
Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše
500 03 Hradec Králové
Czech Republic
e-mail: vbelts@trelleborg.com
web: www.rubena.eu
phone: + 420 491 447 410, fax: + 420 491 447 411

Trelleborg Bohemia, a. s. jest europejskim producentem wyrobów z gumy z ponad 100-letnią tradycją. Trelleborg Bohemia
produkuje cały szereg różnych wyrobów gumowych i gumowo-tekstylnych, jak pasy klinowe dla rolnictwa, przemysłu oraz sektora samochodowego, sprężyny powietrzne, mankiety, pierścienie tłokowe, oraz różne typy gumowych uszczelek, przepusty,
uszczelki do łożysk, osłony oraz wiele innych wyrobów.
Trelleborg Bohemia, a.s. is European rubber products manufacturer with more then 100-year tradition. Trelleborg Bohemia
produces a number of various mechanical rubber and rubber textile products like V- belts for agiculture, industry and automotive, air springs, cuffs, scraper rings and other types of rubber
sealing, bushing, covers, caps, rubber-metal products and other
products.

TRIMBLE
Am Prime Parc 11
D- 65479 Raunheim
NIEMCY
tel. 49/ 6142 2100 500
e-mail: ag_marcom@trimble.com

Firma Trimble Agriculture dostarcza rozwiązania, które pomagają sprostać skomplikowanym wyzwaniom technologicznym,
jakie niesie ze sobą nowoczesne rolnictwo. Rozwiązania te
umożliwiają rolnikom odpowiednie planowanie inwestycji przy
niewielkich nakładach w celu zwiększenia plonów i zysków gospodarstwa, nie naruszając przy tym równowagi środowiskowej.
Rozwiązania firmy Trimble obejmują wszystkie sezony, uprawy,
typy ukształtowania terenu i wielkości gospodarstw oraz mogą
być używane z większością urządzeń w gospodarstwie niezależnie od producenta.
Trimble Agriculture provides solutions that solve complex technology challenges across the entire agricultural supply chain.
The solutions enable farmers to allocate scarce resources to
produce a safe, reliable food supply in a profitable and environmentally sustainable manner. Covering all seasons, crops, terrains and farm sizes, Trimble agriculture solutions can be used
on most equipment on the farm, regardless of manufacturer.
Trzoda Chlewna Redakcja Czasopisma
ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań
tel. 61/ 227 24 69
e-mail: redakcja@trzoda.net

Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. – wydawca Ogolnopolskich Czasopism Specjalistycznych „TRZODA
CHLEWNA” i „BYDŁO” – miesięcznikow dla hodowcow i producentow świń oraz bydła, zootechnikow i lekarzy weterynarii
zawierających informacje na temat: nowoczesnych technologii
produkcji i ekonomiki chowu, najnowszych osiągnięć z zakresu
hodowli i żywienia, weterynarii i profilaktyki chorob, działalności
firm paszowych, farmaceutycznych i handlowych, wystaw, targow, seminariow poświęconych hodowli i produkcji zwierzęcej,
polityki rolnej państwa.
Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. – Agricultural
Publishing House Ltd. – publisher of monthly editions for pig and
cattle breeders, producers, zootechnicians, dairy sector 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.

TT Technology
ul. Malinowa 6
63-004 Gowarzewo,
Tel. 618753062
biuro@kt-trade.pl
www.tttechnology.pl

TT Technology opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach takich jak oświetlenie robocze w technologii LED z wykorzystaniem diod Epistar, CREE, SMD i Power LED. Nasze produkty
cechują się dużo większą mocą świecenia od lamp konkurencyjnych, w niektórych przypadkach nawet o 50%. Lampy TT
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Technology rozświetlają przestrzeń roboczą nawet do 400 m
i zużywają do 70% mniej prądu od lamp konwencjonalnych.
TT Technology is based on innovative solutions such as the
work lighting in LED technology using Epistar, CREE, SMD and
Power LED diodes. Our products characterizes by much more
power of light than the competitive lamps, in some cases even
up to 50 %. TT Technology brand lamps illuminate the work
space even to 400 meters and consume up to 70 % less electricity than the conventional lamps.

UAB „CRAFT bearings”
Draugystes 19
LV-51230 Kaunas
LITWA
tel. 00370 37 270 888
e-mail: AudriusV@craft-bearings.com
www.craft-bearings.com

Producent łożysk tocznych.
Manufacturer of rolling bearings.
Tubes International Sp. z o.o.
ul. Bystra 15A,
61-366 Poznań
tel. 61 6530222
fax 61 6530220
tubes@tubes-international.com
www.tubes-international.com
SKLEP INTERNETOWY:
www.sklep.tubes-international.pl

Tubes International posiada 23 oddziały w Polsce oferując m.in.:
węże gumowe, odciągowe, PVC, stalowe; kompensatory; złącza: dźwigniowe, strażackie STORZ, Camlock; obejmy, opaski;
zawory, szybkozłącza; elementy pneumatyki; bębny, pistolety
do wody i powietrza; węże i rury hydrauliczne; końcówki, zawory, szybkozłącza hydrauliczne; prasy zaciskowe, giętarki; pompy
i rozdzielacze.
Tubes International have 23 department in Poland offering: rubber, PVC, steel, hoses; compensators; lever, storz, camlock
couplings; clamps, valves, quickcouplings; pneumatic accessories; hose reels, guns for water and air; precision pipes, high
pressure hoses; hydraulic couplings, fittings and valves; crimping and bending machines; pumps, hydraulic directional control
valves.
TURBAŃSCY Sp. z o.o.
Głuchów 34
63-860 Pogorzela
tel. 65/ 57 34 146
e-mail: biuro@turbanscy.pl

Firma działająca na rynku od ponad 25 lat jest przedstawicielem
na Polskę producenta mobilnych mieszalni pasz firmy Gmelin.
Sprzedajemy nowe i używane mobilne mieszalnie, świadczymy
serwis, szkolenie z zakresu obsługi mieszalni pasz oraz oryginalne części zamienne. Firma Turbańscy zajmuje się również
usługowym mieszaniem pasz na terenie całego kraju.
The company Turbanscy affected for 25 years. We are a Polish
manufacturer’s representative of the mobile grinding and feed
mixing machines the name GMELIN. We sell new and used
mobile grinding and original spare parts. Render services,
course of instruction the service of the mobile grinding. The
company Turbanscy the service-mixing of feeds on the area
of Poland.
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UAB „EM System“
ul. M. K. Ciurlionio 84B-18
LT-03100 Wilno
LITWA
tel: +37052157660
mob: +37061831695
fax: +37052157660
e-mail: sales.emsystem@gmail.com
www.amkodor.by

Firma „AMKODOR” jest białoruskim producentem czyszczalń do
zboża i ziarna,siłosów zbożowych oraz paszowych,suszarni,tryjerów. Istnieje na rynku od 1927 r. i od tego czasu nieustannie
zdobywa cenną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Firma
„AMKODOR” oferuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń
do oczyszczania ziarna przeznaczonych dla przemysłu zbożowego i rolnictwa. Obejmuje ona urządzenia o różnej mocy
przerobowej, służące do oczyszczania wstępnego, oczyszczania precyzyjnego oraz sortowania ziarna i innych materiałów
ziarnistych. Urządzenia można wyposażyć w wiele opcji dodatkowych, dostosowując je do potrzeb klienta. Ściśle współpracujemy z klientami i opracowujemy produkty odpowiednio do ich
potrzeb. Nasze rozwiązania gwarantują wydajność i bezpieczeństwo obróbki ziarna.
UAB AGROTEKAS
K. Donelaicio g. 62-1
LT-44248 Kaunas
LITWA
tel. 370/ 656 506 07
e-mail: export@agrotekas.com
www.stark-agri.com
UNIA ARAJ REALIZACJE Sp. z o.o.
ul. Mireckiego 30
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71/ 391 31 00
e-mail: ok@aaraj-realizacje.pl
www.araj-realizacje.pl

U
Unia Producentów i Pracodawców
Przemysłu Mięsnego
Al. Ujazdowskie 18/16
00-478 Warszawa
tel. 22/ 696 52 70
e-mail: biuro@upemi.pl
www.upemi.pl

Unia Sp. z o.o.
Szosa Toruńska 32/38
86-300 Grudziądz
tel.: +48 56 451 05 05/08
fax: +48 56 451 05 01
e-mail: info@uniamachines.com
www.uniamachines.com

devices are extremely useful on a farm and their high quality ensures reliability and efficiency for years. UNIMETAL is a known
brand in automotive test equipment. We are the producer of
professional diagnostics equipment for car inspection stations,
service station and car works shops: test lines, roller brake testers, side slip testers, shock absorbers testers, play detectors,
air-conditioning devices, handheld-diagnostics, car wash systems. FULL RANGE OF EQUIPMENT. Professional assistance
and consultancy in the field of planning (technical, building and
legal advisory services). Reliable equipment service.
Unior Kovaska Industrija d.d.
Kovaska Cesta 10
SI-3214 Zrece
SŁOWENIA / SLOVENIA
tel. 48 512 992 216
e-mail: krzysztof@uniortools.pl
www.uniortools.pl

Polski producent maszyn rolniczych posiadający 4 fabryki oraz
mający historię sięgająca 135 lat. Producent maszyn uprawowych – 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 135 years of
tradition.

Unimetal Sp. z o.o.
ul. Kujańska 10
77-400 Złotów
Tel./fax. +48 67 263 30 80
mobile: +48 665 049 000
e-mail: marketing@unimetal.pl
http://www.unimetal.pl

W zakresie produkcji maszyn rolniczych w swej ofercie posiadamy trzy typy zgniataczy do ziarna o różnych wydajnościach i parametrach. Urządzenia są niezwykle przydatne w gospodarstwie
rolnym, a ich wysoka jakość gwarantuje niezawodność i skuteczność działania. Unimetal to przede wszystkim producent linii
diagnostycznych. Wyposażamy stacje kontroli pojazdów, stacje
obsługi i warsztaty samochodowe: linie diagnostyczne, urządzenia rolkowe, płyty zbieżności, tester amortyzatorów, szarpaki,
analizatory spalin, podnośniki samochodowe, serwis ogumienia,
urz. do geometrii, do obsługi klimatyzacji, testery diagnostyczne,
myjnie. KOMPLEKSOWA OFERTA. Fachowe doradztwo techniczne, budowlane i prawne. Niezawodny serwis.
In the range of agricultural machines we offer three types of
grain crushers with different capacities and parameters. The

Unirol Parts Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Powstańców Wlkp. 11a
63-810 Borek Wielkopolski
tel. +48 65 57 58 700
fax +48 65 57 15 740
e-mail: biuro@grupaunirol.pl
www.grupaunirol.pl
www.facebook.com/UnirolParts/

Jesteśmy grupą produkcyjno-handlową, specjalizujemy się
wźprodukcji i dystrybucji trudnościeralnych części zamiennych
do maszyn rolniczych. Niezwykle dbamy o procesy produkcyjne,
jak i o jakość materiału, z jakiego wykonane są nasze produkty,
które wytwarzamy w trzech brendach: Optimum, Agrodur oraz
Titanium. W asortymencie, który liczy ponad 10 000 różnych
pozycji części zamiennych do zachodniej techniki uprawowej,
znajdują się części zamienne m.in. do pługów, kultywatorów,
głęboszy, siewników, kombajnów buraczanych i ziemniaczanych. Nasze produkty cechują się wysoką odpornością na uderzenia i ścieranie. Równolegle jesteśmy dystrybutorem części
zamiennych marek Industriehof, Forges de Niaux oraz ułożyskowań FKL.
We are a manufacture and trading group, specialized in the
manufacture and distribution of wear-resistant spare parts for
agricultural machines. We take great care of the production processes along with the quality of the material from which our products are made, which we produce in three brands: Optimum,
Agrodur and Titanium. The range, which has more than 10,000
different items of spare parts for western land treatment technology, includes spare parts, among other things for plows, deep
looseners, seeders, beet and potato harvesters. Our products
feature high resistance to impact and abrasion. Simultaneously,
we are a distributor of spare parts for Industriehof, Forges de
Niaux and FKL bearings.
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tel. 695 110 219
e-mail: artur.meller@ursus.com
www.ursus-dystrybucja.pl

Unitruck jAROSŁAW mANKA
ul. Lelewela 70
61-409 Poznań
info@unitruck.pl
Tel. +48 61 8935160
Fax +48 61 8935161
www.unitruck.pl

Unitruck jest oficjalnym przedstawicielem firmy Grammer w Polsce. Grammer to największy producent siedzeń kierowców
i operatorów do maszyn rolniczych, budowlanych, autobusów,
ciężarówek, pociągów i pojazdów specjalnych. Są to wysokiej
jakości produkty, ergonomiczne, komfortowe i bezpieczne. Siedzenia są powszechnie używane przez największych producentów maszyn i ciągników rolniczych.
Unitruck is official sales partner of company Grammer in Poland.
Grammer is the biggest producer of seats for operators and
drivers of agricultural and construction vehicles, buses, trucks,
trains and special vehicles. There are high-quality products, ergonomic, comfortable and safe. Seats are generally used by the
biggest producers of agricultural machines and tractors.

UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Sp. z o.o.
ul. Józefa Cygana 1
45-131 Opole
tel. 77/ 451 42 76
e-mail: bianka.korach@utech.pl
www.utech.pl

UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Norbert Koenig
to obsługa w zakresie sprzedaży, wynajmu i serwisu maszyn:
maszyny do oczyszczania terenu i budowy dróg FAE i PRIMETECH; ładowarki i koparki TAKEUCHI; równiarki i zgarniarki ze
sterowaniem laserowym MONTEFIORI; osprzęt dla koparek do
pozyskania biomasy WESTTECH WOODCRACKER; maszyny
do usuwania pni GREENTEC; maszyny do przycinania drzew
JARRAFF; narzędzia z węglikami spiekanymi.
UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Norbert Koenig
offers comprehensive range of support in sale, rental and service of agriculture, forestry and construction machines: FAE
and PRIMETECH land clearing and road construction machines; TAKEUCHI loaders and excavators; MONTEFIORI
graders and scrappers with laser control system; WESTTECH
WOODCRACKER bagger attachments for biomass harvesting;
GREENTEC land clearing machines and stump grinders; JARRAFF tree trimmer; carbide tip tools.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
Dojazd 11
60-637 Poznań
tel. 61 846 64 00

Instytut Inżynierii Biosystemów UP w Poznaniu zapewnia wysoką
jakość oraz interdyscyplinarność kształcenia i badań naukowych.
Badania dotyczą m.in. metod i środków inżynierii rolniczej oraz technologii informatycznych w doskonaleniu produkcji rolno-spożywczej,
w tym odnawialnych źródeł energii. Pracownicy IIB realizują projekt
SmartAgriFood dofinansowujący małe i średnie przedsiębiorstwa.
The researchers of the Institute of Biosystems Engineering of
the PULS participate in the SmartAgriFood accelerator which
officially launched a €4 million open call for SMEs and webentrepreneurs to develop new applications in smart agriculture.
New or existing applications should use FIWARE technologies
(Future Internet) and ideally be delivered through the FIspace
platform. www.smartagrifood.com

URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
ul. Frezerów 7
20-209 Lublin
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V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
Sokołów 9
62-070 Dopiewo
tel. 518 955 114
e-mail: info@orlandi.pl
www.orlandi.pl

V.ORLANDI – 150 LAT ZAUFANIA, INNOWACYJNOŚCI, DOŚWIADCZENIA! V.ORLANDI to uznany europejski producent
zaczepów dla ciągników, przyczep i maszyn rolniczych europejskich i światowych marek. V.Orlandi oferuje pełną gamę
zaczepów automatycznych i manualnych, ram mocujących do
ciągników oraz wszystkie typy systemów zaczepowych do samochodów ciężarowych naczep i przyczep-zaczepów, siodeł
żeliwnych i stalowych, podpór do naczep i obrotnic. Aby sprostać wymaganiom klientów firma posiada magazyn w Polsce
obsługujący Europę Wschodnią dzięki któremu towar dociera do
klienta w ciągu maksymalnie 24 godzin.

V
Vantage Polska Sp. z o.o.
81-197 Gdynia
ul.Ikara 10/2/8
tel. 535 72 72 32
www.precyzyjnerolnictwo.com

Systemy precyzyjnego rolnictwa, panele nawigacyjne, nawigowanie maszyn rolniczych, prowadzenie równoległe, zmienne
dawkowanie nawozu, odcinanie sekcji (opryskiwacze), pobieranie prób glebowych, badania zasobności gleby i odczynu pH,
skuteczne odkwaszanie gleby wraz z jej użyźnianiem – OrCal
pH Regulator.

VENOL MOTOR OIL Sp. z o.o.
93-232 Łódź, ul. Lodowa 107, Polska
Tel.: (42) 649-12-02 wew. 36
sprzedaz@venol.pl
export@venol.de
www.venol.pl
www.facebook.com/oilvenolpoland
www.instagram.com/venol_motor_oil

Produkujemy wysokiej jakości oleje smarowe do różnych zastosowań w motoryzacji i przemyśle oraz wysokiej jakości płyny
eksploatacyjne i środki do pielęgnacji samochodów. Naszą domeną jest produkcja najwyższej jakości olejów samochodowych
grupy Active Power. Jest to seria zaawansowanych technicznie
i surowcowo produktów pozwalających osiągać najwyższą moc
przy możliwie najniższej konsumpcji paliwa.
VENOL mission has always been to manufacture top quality
lubricants and car chemistry products and deliver them to our
customers. The introduction of a new line of advanced, premium quality engine oils formulated from a special blend of base
stocks with the unique ACTIVE POWER technology.

VERKAP PLUS Sp. z o.o.
Wolica Kozia 48
63-040 Nowe Miasto n. Wartą
tel. 61/ 285 22 88
e-mail: biuro@verkapplus.pl
www.verkapplus.pl

Oferujemy w sprzedaży: wyposażenie ferm, jajka wylęgowe, pisklęta jednodniowe, kury odchowane, brojlery, usługi odchowu,
cięcie dziobow.

Vervo Sp. z o.o.
ul. Duńska 1
91-204 Łódź
tel: (+48) 42 252 55 55
fax: (+48) 42 253 47 33
info@vervo.pl
www.vervo.pl

Oferta Vervo kierowana jest do branż wykorzystujących powietrze w procesach produkcyjnych – od próżni do wysokiego
ciśnienia. Vervo współpracuje z renomowanymi producentami
zrynku europejskiego. Nasz asortyment obejmuje m.in. sprężarki, dmuchawy bocznokanałowe, pompy próżniowe, odkurzacze
przemysłowe, dysze, pistolety, noże powietrzne, akcesoria do
jonizacji i dejonizacji oraz sprzęt pomiarowy.
Our company‘s main focus are production processes based on
compressed air (vacuum and low-pressure). Over the years
Vervo formed partnership with reputable manufacturers all over
Europe. Our product portfolio includes air compressors, sidechannel blowers, vacuum pumps, industrial vacuum cleaners,
air nozzles, safety air guns, air knives, electrostatic accessories,
measuring technology and more.

VIADRUS a.s.
Bezrucova 300
CZ-73581 Bohumin
CZECHY/ CZECH REPUBLIC
tel. 664 029 447
e-mail: kkubesova@viadrus.cz
www.wiadrus.cz

VIRAGO PRODUKT S.C. J.M. ŁUCZAK
ul. Słoneczna 8
62-040 Puszczykowo
tel. 786 904 961
e-mail: office@e-virago.eu
www.mjnarzedzia.pl

Virago Produkt jest firmą produkcyjno-handlową. Nasze produkty to doskonałej jakości narzędzia ręczne marki MJW. W naszym
katalogu znajdą Państwo niezbędne narzędzia stosowane w rolnictwie. Jesteśmy rownież oficjalnym dystrybutorem tarcz do
szlifierek kątowych marki PEGATEC.
Virago Produkt has accumulated abundant experience on the
producing, trading and marketing of highest quality hand tools
made in Poland. Product with „MJW” trade mark means excellence and professionalism. Our company is also the main representative at Poland pegatec brands – cutting discs, abrasives
tools.
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VIVANOL Sp. z o.o.
Przemysłowa 22, 09-400 Płock
tel. +48 24 268 46 75
e-mail: info@vivanol.eu
www.vivanol.eu
www.facebook.com/Vivanol-Sp-z-oo-1702612716720277/

Marka VIVANOL to nowa linia wysokojakościowych środków
smarnych, płynów hydraulicznych oraz chłodniczych. Oleje
VIVANOL produkowane są w niemieckiej rafinerii Deutsche
Ölwerke Lubmin GmbH. Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem w Polsce niemieckich olejów Wolver. Naszą ofertę
akcesoriów motoryzacyjnych dopełnia chemia samochodowa
i materiały eksploatacyjne firmy Zollex oraz filtry Mfilter.
The VIVANOL brand is a new line of high-quality lubricants, hydraulic fluids and antifreezes. VIVANOL oils are produced in the
German refinery Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH. We are also
the exclusive distributor in Poland of German lubricants brand –
Wolver. Our range of automotive accessories is complemented by
car care chemistry and Zollex consumables as well as Mfilter filters.
VIZEN Andrzej Kałuziński
Kałużna 3
72-221 Osina
tel. 606 864 008
e-mail: vizen@interia.pl

Firma Vizen zajmuje się sprzedażą mobilnych (na przyczepie
maszyn do czyszczenia i zaprawiania ziaren, których producentem jest francuska firma SATIM oraz stacjonarnych czyszczalni
rotacyjnych (bębnowych) o wydajności od 5 do 200 ton na godzinę francuskiej firmy DENIS. Są to sprawdzone i bardzo wydajne
maszyny, produkowane i ciągle udoskonalane od ponad trzydziestu lat we Francji. Świadczymy również usługę czyszczenia
i zaprawiania ziarna u klienta maszynami firmy Satim.

VOGELSANG Sp. z o.o.
ul. Grota Roweckiego 168
52-214 Wrocław
tel. 717 989 580
e-mail: info@vogelsang.pl
www.vogelsang.pl

Pompy rotacyjne do gnojowicy i ścieków (stacjonarne i na
WOM). Rozdrabniacze RotaCut i X-Ripper. Systemy dozowania
i rozlewu gnojowicy (rozdzielacze, rampy z wleczonymi wężami). PowerFill – wspomaganie załadunku beczek próżniowych.
X-Till – agregat do nawożenia gnojowicą przy rzędowej bez orkowej uprawie kukurydzy. Dozowniki mieszająco – pompujące
QuickMix i EnergyJet do biogazowi. Agregaty pompująco – rozdrabniające BioCut.
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VVS PL Sp. z o.o.
Wiele 65
89-115 Mrocza
tel. 692 101 617
e-mail: rybacki@vvs.pl
www.vvs.pl

WACHOWSKI PPHU
Wierzchowiska Górne 34
24-200 Bełżyce
Tel. 609 360 794, 695 117 641
e-mail: kontakt@pphuwachowski.pl
www.pphuwachowski.pl

Firma PPHU WACHOWSKI producent maszyn sadowniczych
przeznaczonych do zbioru jak również do pielęgnacji sadów
oraz plantacji owoców jagodowych. W ofercie posiadamy: otrząsarko–odwiewarkę do śliw i wiśni „TORNADO RADIUS”, kombajny „Oliwia” (do zbioru: malin jesiennych, porzeczek, aronii),
kombajn „Malinka” do zbioru maliny letniej, pielniki hydrauliczne,
podcinacze gałęzi, rozdrabniacz korzeni.
The company PPHU WACHOWSKI is a producer of fruiting
machines for harvesting as well as for orchard and berry fruit
plantations. Our offer includes: „TORNADO RADIUS” plow and
cherry dehydrator, „Oliwia” harvesters (for harvesting: autumn
raspberries, currants, chokeberry), „Malinka” harvester for summer raspberry harvesting, hydraulic cutters, branch cutters, root
crusher.

Wakely Engineering LTD
Essexford, Louth, Dundalk, Co. Louth, A91 DY95
Ireland
Tel +353429374388
www.wakelyengineering.ie, info@wakelyengineering.ie

Opis wersja angielska:
Wakely Engineering manufacture a range of Grain milling equipment for the Farmer, Contractor and Feed compounder sectors.
We will be showcasing our range of Contractor mills, which eliminate numerous issues found when processing high volumes
of grain, whole grain, Grain bridging, Excessive dust & Accurate
preservative dosing. Save time, money & effort on this season’s
animal feed production.
Opis wersja polska:
Wakely Engineering produkuje młyny dla rolników, usługodawców oraz dla przemysłu. Na targach przedstawimy Państwu
najwyższej jakości mobilny młyn o dużej wydajności z precyzyjnym systemem dozowania. Zaoszczędź pieniądze i czas – Bądź
gotowy już teraz.

W

WALD-GOLD Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 20
17-120 Brańsk Polska/Poland
tel. +48 85 737 59 01, fax. +48 85 737 59 01 w. 2
GSM: +48 604 194 491
e-mail: waldgold@pro.onet.pl
http://www.waldgold.pl

PRODUCENT OPAKOWAŃ: SIATKA ROLNICZA „STRONGER”, SIATKA ROLNICZA „COBALT”, SZNUREK ROLNICZY,
Taśma spinająca PP, Taśma spinająca PET, Zamknięcia strunowe ZIP, Folia PET do termoformowania, Opakowania PET (słoiki, butelki, preformy), Opakowania papierowe (tuby na alkohol
i produkty sypkie), Zamknięcia CLIPBAND.

Jesteśmy firmą zajmującą się rynkiem maszyn budowlanych.
Naszym głównym sektorem działalności jest sprzedaż i serwis
maszyn: agregatów prądotwórczych, motopomp oraz armatury
strażackiej. Jako producent mamy możliwość sprostania zleceniom niestandardowym. W swojej ofercie posiadamy również
szeroki wachlarz części zamiennych do maszyn budowlanych
– który z roku na rok jest przez Nas aktualizowany.
We are a company dealing with the market of construction machines. Our main business is the sale and service of machinery:
power generators, motopomp and firefighting equipment. As
a manufacturer, we have the opportunity to meet non-standard
orders. In our family we also have a wide range of spare parts for
construction machines - which is updated year by year.
WDR Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
tel. 54/ 23 55 965
e-mail: wydawnictwo@wydawnictwodr.pl
www.wydawnictwodr.pl

WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205, Łódź, Polska
tel. (+48) 42 663 12 70, fax (+48) 42 663 12 79
www.walterpolska.pl
biuro@walterpolska.pl
www.facebook.com/walterpolska

Weidemann Polska
ul. Polna 124/126
87-100 Toruń
tel. 56/ 639 05 97
e-mail: p.suchocki@weidemann.pl
www.hoftrac.pl

WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA zajmuje się produkcją i sprzedażą nowoczesnych urządzeń związanych z wytwarzaniem i użytkowaniem sprężonego powietrza, takich jak
kompresory śrubowe i tłokowe, filtry, osuszacze, oraz akcesoria
do uzdatniania powietrza. Wachlarz usług uzupełniamy o serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny naszych urządzeń.

Jesteśmy polskim przedstawicielstwem niemieckiego producenta ładowarek podworzowych, ładowarek kompaktowych, teleskopowych nośnikow 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 Polski
poprzez profesjonalną sieć Dilerską.

WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA handles the manufacture and sale of modern equipment related to the production
and use of compressed air, such as screw and reciprocating
compressors, filters, dehumidifiers and accessories for air treatment. Our servicing also includes warranty and post-warranty
service of our machines.

We are a Polish representative of the German manufacturer
yard loaders, compact loaders, telescopic tool carriers, and
working tools to machines.We provide service and access to
spare parts during the warranty period and after it at the whole
Poland territory by professional dealership network.

Wa-Tech Agregaty prądotwórcze
ul. Sprzeczna 9
62-002 Suchy Las
tel. 663-172-124
e-mail: biuro@wa-tech.pl
www.wa-tech.pl
www.barracuda.sklep.pl

Wesstron Sp. z o.o.
Augustowo 6
86-022 Dobrcz k. Bydgoszczy
tel. 48 52 364 96 07 wew. 27, 48 52 364 96 07 wew. 46
e-mail: info@wesstron.pl
www.wesstron.pl
https://www.facebook.com/Wesstron-1761115190799047/

Firma Wesstron zajmuje się przygotowaniem kompleksowych
projektów budynków inwentarskich. Specjalizujemy się w budowie oraz wyposażeniu ferm hodowlanych. W naszej ofercie
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znajdują się m.in. informatyczny system zarządzania fermami
– Fetura Cloud, stacje separacyjne, żywienie na mokro, paszociągi, silosy, karmniki i kojce dla trzody chlewnej, karmidła
i poidła dla drobiu, gniazda dla kur. Posiadamy ponad 23 letnie
doświadczenie.
Wesstron company provides complex livestock buildings projects. Our specialty is to carry all the building process and fully
equipped farms. We offer our individual building management
system for livestock farms – Fetura Cloud, automatic sort and
separation devices for pigs, liquid feeding system, automatic
feeding and watering lines, silos, feeders and cages for pigs,
feeders, drinkers and for poultry and nests for hens. We have
23 years of experience.

Westmotor Grupa PGD sp. z o.o. sp.k.
Obornicka 125
62-002 Suchy Las
oraz
ul. Głogowska 444
60-004 Poznań
tel. (61) 610 41 00 lub (61) 610 41 10
www.westmotor.pl
www.facebook.com/GrupaPGD

Westmotor jest częścią jednego z największych samochodowych
dealerstw wielomarkowych w Polsce – Grupy PGD. Oferujemy
samochody z szerokiego portfolio marki Opel, w tym pojazdy
użytkowe z rozwiązaniami dla przemysłu lekkiego i usług. Posiadamy dwa autoryzowane salony – jeden na północy Poznania w
Suchym Lesie, drugi na południu w Komornikach. To wszystko, w
zestawieniu z wieloletnim doświadczeniem, sprawia, iż jesteśmy
idealnym partnerem dla każdego rodzaju Klienta.
Westmotor is a part of one of the largest automotive multi-brand
dealerships in Poland – the PGD Group. We offer cars from a
wide Opel portfolio, including trade vehicles with solutions for
the light industry and services. We have two authorized salons
- one in the north of Poznań in Suchy Las, the other in the south
in Komorniki. All this, combined with many years of experience,
makes us an ideal partner for all types of clients.

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
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https://www.facebook.com/WielkopolskiO%C5%9Brodek-Doradztwa-Rolniczego-wPoznaniu-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, agroturystykę w celu podniesienia konkurencyjności rynkowej gospodarstw oraz poprawy poziomu dochodów rolniczych, wspierając
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Wielkopolska Agricultural Advisory Center in Poznań (WODR in
Poznań) is a public organization which provides advisory services in agriculture, including cultivation, livestock farming, agricultural markets, rural households, B&B on farms, in order to
improve and the market competitiveness of farms and the level
of agricultural income, to support the sustainable development
of rural areas.
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU
ZWIERZĄT W POZNANIU Z/S W TULCACH Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13
63-004 Tulce
tel. 61/ 872 73 30
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl
www.wchirz.pl
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW
– GAZETA SOŁECKA
ul. Z. Urbanowskiej 8
62-500 Konin
tel. 63/2438461
e-mail: solecka@poczta.wp.pl

Ogólnopolski, wysokonakładowy miesięcznik, ponad 25 lata na
rynku. Co miesiąc dociera do 40 tys. osób w kraju: sołtysów,
radnych, wójtów, burmistrzów oraz gmin, administracji regionalnej i urzędów centralnych a także do innych mieszkańców
małych miast i wsi. Prenumeruje nas prawie 11 tysiąca rolników
z całego kraju.
Nationwide, high-volume monthly, more than 2 years on the
market. Every month, reaches to 40 thousand people in the
country: village mayors, councilors, mayors and municipal, regional and central offices as well as other residents of small
towns and villages. Subscribe to our 11.000 farmers from all
over the country.

WIELTON S.A.
ul. Rymarkiewicz 6
98-300 Wieluń
tel.: +48 43 843 45 10 wew. 502

Grupa Wielton jest największym producentem naczep, przyczep
i zabudów samochodowych w Polsce. Posiada centra produk-

W
cyjne w Polsce, w Niemczech i we Francji oraz montownie we
Włoszech i w Rosji. Znajduje się w gronie 3 największych tego
typu producentów w Europie. Oferta Wieltonu obejmuje 11 grup
pojazdów dostępnych w 800 konfiguracjach, w tym przyczepy
rolnicze sygnowane marką Wielton Agro.
The Wielton Group is the largest manufacturer of semi-trailers,
trailers and car bodies in Poland. It has production centers in
Poland, Germany and France, and assemblies in Italy and Russia. It is in the group of the 3 largest manufacturers of this type in
Europe. The Wielton offer includes 11 groups of vehicles available in 800 configurations, including agricultural trailers signed
with the Wielton Agro brand.
WIEŚCI ROLNICZE
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
tel. 627 471 531
e-mail: redakcja@wiescirolnicze.pl

WIMAR Mariusz Wiśniewski
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 robocze, plandeki rolnicze, gumki recepturki, siatka do paletowania,
agrowłókniny, agrotkaniny, worki siatkowe kontenerowe, stabilizowane UV 80x120 cm i 105x130 cm, tyczki bambusowe, skrzyniopalety, 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 netsknitted sleeve, working gloves, tarpaulins, rubber bands, pallet
net, stretch foil, nonwovens, shading nets, container net bags
for firewood 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
www.wintersteiger.at

WOBET-HYDRET Sp.j. J. CICHECKI
Wola Grzymkowa 25A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42/ 712 20 60
e-mail: info@wobet-hydret.pl

Wobet-Hydret to renomowany, polski producent oczyszczalni
ścieków działający na terenie całej Polski i za granicą. Specjalnością firmy są biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki
bezodpływowe, studnie wodomierzowe, separatory oraz przepompownie ścieków.
Wobet-Hydret is a reputable Polish producer of waste water
treatment plants operating throughout Poland and abroad. The
specialty of the company are biological wastewater treatment
plants, waste water tank, water meter wells, sewage wells and
sewage pumping stations.

WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17
41-100 Siemianowice Śl.
tel. 32/ 605 37 00
e-mail: mail@wolfsystem.pl
www.wolfsystem.pl

Firma Wolf System Sp. z o.o. jest jednym z europejskich liderów budownictwa rolniczego. Od prawie 50-ciu lat zajmujemy
się budową monolitycznych zbiorników i silosów żelbetowych
(wykorzystywanych w biogazowniach lub do magazynowania
gnojowicy czy wody) oraz nowoczesnych hal i obiektów inwentarskich, takich jak obory, chlewnie, kurniki, ujeżdżalnie, stajnie
czy hale magazynowe i produkcyjne w konstrukcji stalowej lub
z drewna klejonego.
The company Wolf System Sp. z o.o. is one of the European
leaders in agricultural constructions. For nearly 50 years we
have been constructing monolith reinforced concrete tanks
and silos (used at biogas plants, or for storage of liquid manure
or water), and modern halls and livestock buildings, including
barns, pigsties, chicken coops, riding halls, stables, or warehouse and production halls, with structural components of steel
or glued wood.
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WOOD-MIZER INDUSTRIES SP.Z O.O.
ul. Nagórna 114
62-600 Koło
tel. 63/ 262 60 00
e-mail: recepcja@woodmizer.pl

Wood-Mizer jest światowym liderem w produkcji traków wąskotaśmowych. Traki Wood-Mizer są proste w obsłudze i utrzymaniu oraz zużywają mało energii. Wood-Mizer jest jedynym
producentem, który produkuje zarówno traki jak i brzeszczoty
odpowiednie do cięcia różnych gatunków drewna. Biorąc pod
uwagę fakt, że ponad 60 000 traków Wood-Mizer pracuje w ponad 100 krajach na całym świecie, jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji maszyn z zastosowaniem technologii
wąskiego rzazu.
Wood-Mizer is the world’s leading producer of thin-kerf narrow
band sawmills, which increase yield by cutting less sawdust
and more boards. The sawmills are easy to operate and maintain, and have low energy requirements. Wood-Mizer is the
only sawmill manufacturer that also manufactures bandsaw
blades, suitable for all makes of bandsaw. More than 60.000
Wood-Mizer sawmills operate worldwide, cutting hardwood
and softwood.

WTÓRPLAST S.A.
ul. Piekarska 50
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 844 85 50
e-mail: biuro@wtorplast.pl
www.wtorplast.pl

Firma Wtórplast powstała w 1982 roku. Początkową działalnością firmy było przetwórstwo tworzyw sztucznych. Od roku 1987
znaczącym kierunkiem staję się recycling metali oraz odpadów
z tworzyw sztucznych. W roku 1990, uruchomiono wydział produkcji osłon akumulatorowych. W latach 2007-2008 firma opracowała i wdrożyła technologię dekompletacji amunicji. Od roku
2016 uruchomiono departament chemiczny.
Wtórplast was founded in 1982. The initial activity of the company was the processing of plastics. Since 1987, recycling of
metals and plastic waste have become a significant direction. In
1990, the battery cover production department was launched. In
2007-2008, the company developed and implemented the technology of ammunition dismantling. The chemical department
was launched from 2016.
WYTWÓRNIA PASZ „LIRA” SP. z o.o.
ul. Gen. Chłapowskiego 36
64-010 Krzywiń
tel. 65/ 517 43 17
e-mail: info@lira-pasze.pl
www.lira-pasze.pl
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Wytwornia Pasz LIRA jest polską, rodzinną firmą założoną
w 1996 r. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Krzywiń
w wojewodztwie wielkopolskim. Produkcja obejmuje mieszanki
paszowe pełnoporcjowe, uzupełniające, mineralne i preparaty
mlekozastępcze dla trzody, drobiu, bydła i innych gatunkow
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 counselling.

WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski
ul. Zawodzie 9
62-330 Nekla
tel. 61/ 438 60 69
e-mail: sitono@sitono.pl
www.sitono.pl

Firma Sitono powstała w 1955 i zajmuję się produkcją sit oraz
blach perforowanych. Oferujemy sita do wialni Petkus różnego
typu Cimbria, Damas, Sigma.CZ Major, SWZ Westrup, Kongskilde,Tas Ruberg Marot oraz wiele innych. Ramy drewniane i metalowe. Sita i bijaki wszystkie typy pod zamówienie klienta.Sita
do młynów i młynków. Sita do suszarni podłogowych, bębnowych,
najazdy perforowane do suszarni. Inwidualne zlecenia klienta.
Sitono company was opened 1955 and produces sieves and perforated sheets. We offer screens for different types of Cymbria,
Damas, Sigma.CZ Major, SWZ Westrup, Kongskilde, Tas Ruberg Marot and many more. Wooden and metal frames. Sieves
for floor dryers, tumble dryers, perforated ramps for the dryer.
Individual customer orders.

WYTWÓRNIA USZCZELEK „MORPAK” Paweł Jaworski
ul. Wołodyjowskiego 18
83-050 Łapino
tel. 58/682 72 10
e-mail: morpak@morpak.pl
www.morpak.pl

71 LAT TRADYCJI. Od 1946 r. MORPAK jest wiodącym polskim
producentem wysokiej klasy uszczelek: silnikowych, skrzyń biegow, układow wydechowych, pokryw zaworow oraz mis olejowych. Nasze wyroby spełniają najwyższe wymagania klientow
oraz norm jakościowych.

Z
71 Years of Tradition. Since 1946 MORPAK has been the leading Polish producer of high quality: engine gaskets, gearbox gaskets, exhaust sytem gaskets, valve cover gaskets and oil pan
gaskets. Our products meet the highest demands of our clients
and quality standards.

Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk
ul. Mokra 7
32-005 Niepołomice
tel. 12/ 281 10 08
e-mail: agromix@agromix.com.pl
www.agromix.com.pl

Jesteśmy firmą produkcyjno-usługową. Posiadamy w ofercie
głownie adiuwanty: ATPOLAN 80, BIO, AS 500, LEWAR phFUNGI), także PŁYNNĄ SALETRĘ WAPNIOWĄ i WAPN.-MAGNEZ., PATRON – ukorzeniacz, antystresant oraz środek myjący CLEAN MAX – czysty opryskiwacz. NOWOŚCI: ATPOLAN
SOIL MAXX wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo. ENTO MAXX pH- wielofunkcyjny adiuwant
do insektycydow.
We are a production and service company. Our offer consists
mainly of adjuvants: ATPOLAN 80, BIO, AS 500, LEWAR
ph-FUNGI), also LIQUID NITRATE OF LIME and CALCIUM
MAGNESIUM NITRATE, PATRON – rooting agent, anti-stress
agent and CLEAN MAX cleaning agent – clean sprayer. NEW
PRODUCTS: ATPOLAN SOIL MAXX multifunctional adjuvant
for agrochemicals applied in soil. ENTO MAXX pH- multifunctional insecticide adjuvant.

Z.P.H.U. AGRO MET S.C.
ul. Olgierda 88a
81-534 Gdynia
tel. 606 912 583
e-mail: krzem.agro@wp.pl
www.silos.com.pl

Firma Agromet jest producentem wszelkiego rodzaju urządzeń dla rolnictwa i nie tylko. Od początku istnienia kładziemy bardzo duży nacisk na jakość oraz trwałość naszych wyrobow. Wieloletnia wspołpraca z klientami oraz partnerami
handlowymi w Polsce i za granicą pozwoliła nam na zdobycie
doświadczenia, zrozumienie potrzeb klientow oraz na wykorzystywanie tych doświadczeń przy projektowaniu nowych
produktow. Produkujemy: osprzęt do ciągnikow i ładowaczy
czołowych, wyposażenie budynkow 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 products. Long-term relationships with our customers and trade partners 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.

Z.P.U.H. M. BEST-PEST
M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp. J.
ul. Moździerzowców 6b
43-602 Jaworzno
tel. 32/ 617 75 71
e-mail: biuro@bestpest.com.pl
www.bestpest.com.pl

Firma jest polskim producentem środkow ochrony roślin i preparatow stosowanych w higienie sanitarnej. W ofercie są między
innymi środki do ochrony rzepaku przed chwastami i chorobami,
do zwalczania stonki ziemniaczanej, mszyc, gryzoni polnych
i sanitarnych oraz much w mieszkaniach i budynkach inwentarskich.
The company is a Polish producer of plant protection agents
and agents used for the sanitary hygiene. Our offer includes,
amongst the others, agents for protection of rape against weeds and diseases, for fighting the Colorado beetle, aphids,
field and pest rodents and flies in dwelling and livestock facilities.

ZAKŁAD ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ OBRO-METAL
EXPORT-IMPORT Janusz Śpiewak
ul. Myszkowska 102
42-310 Żarki
tel. 34/ 314 85 02
e-mail: biuro@obro-metal.pl
www.obro-metal.pl

Z.A.P. „OBRO-METAL” w Żarkach jest od 40 lat producentem
łańcuchow wg PN i DIN typowych i nietypowych oraz Galla,
zgarniakowych – Redlerow jak rownież armatury towarzyszącej przenośnikom: koła łańcuchowe, wały napędowe, bębny
napędowe, napinające, rolki podtrzymujące, czerpaki kubełkowe, krążniki gładkie, kierunkowe, pierścieniowe, tarczowe oraz
z tworzyw sztucznych. Jednocześnie jesteśmy producentem
w szerokim asortymencie łańcuchow transportowych do sortowni odpadow. Od 2005 roku jesteśmy certyfikowani systemem
jakości ISO 9001:2008 firmy DEKRA. Firma nasza w ramach
Narodowego Programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości
otrzymała certyfikat „Rzetelni w Biznesie” oraz „Rzetelny Menedżer” za efektywne pozyskanie środków unijnych na zakup
nowoczesnego parku maszynowego.

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN
ŚREM-WÓJTOSTWO
ul. Wiosny Ludów 27
63-100 Śrem
tel. 61/ 28 34 591
e-mail: zdoo.sremwojtostwo@coboru.pl
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www.agromasz.com.pl

ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki
Nowa Wieś Książęca 4a
63-640 Bralin
tel. 62/781 96 10
e-mail: biuro@halenabale.pl
www.halenabale.pl

AGROMASZ Mrągowo oferuje ładowacze czołowe o udźwigu
200÷2800 kg, wysokości podnoszenia 1,66÷4,74 m do wszystkich typów ciągników rolniczych, osprzęt umożliwiający załadunek, rozładunek oraz transport obornika, materiałów sypkich
i okopowych, kiszonek, bel zwijanych słomy oraz palet. Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz system ISO
9001 gwarantują wysoką jakość produkowanych wyrobów.

Firma Zakład Mechaniczny Progress od kilkunastu lat z powodzeniem zajmuje się produkcją Hal na Bale. Jesteśmy liderem
w produkcji bezfundamentowych hal . Oddajemy do Państwa
dyspozycji 6 szerokości hal: 8, 9, 10, 12, 15, 18 metrow co
daje nieograniczone możliwości w dopasowaniu konstrukcji do
Państwa potrzeb. Do przykrycia naszych konstrukcji stosujemy
plandeki o gramaturze 900 g./m2 z żywotnością do 20 lat

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.

For over a dozen years now, Progress Mechanical Firm is a succesful 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 900g/m2 basis weight which have up to 20-year life span.

ZAKŁAD MECHANIZMÓW NAPĘDOWYCH S.C.
Gabriela Szydłowska Roman Tański
ul. Katowicka 1
78-300 Świdwin
tel. 534 333 530
e-mail: biuro.zmn@gmail.com
www.zmn.com.pl

Nasza Firma na rynku producentow części zamiennych istnieje
od 1954 roku. Głownymi produktami naszej firmy są: koła zębate
stożkowe i walcowe do rożnego typu maszyn rolniczych, ciągnikow i samochodow. Części do ciągnikow C-330, C-360, C-385.
Części do kosiarek rotacyjnych do trawy. Specjalizujemy się
dodatkowo w hartowaniu, nawęglaniu, hartowaniu indukcyjnym.
Wysoka jakość i zadowolenie klienta należą do podstawowych
zasad polityki naszej firmy.

Zakład Metalowy „AGROMASZ” Gruszczewski Janusz
11-700 Mrągowo
ul. Lubelska 42B

172

ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY
„FARMUTIL HS” S.A.
ul. Przemysłowa 4
Śmiłowo
64-810 Kaczory
tel. 67/ 281 43 02
e-mail: utylizacja@farmutil.pl
www.farmutil.pl

Zajmujemy się odbiorem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sztuk padłych zwierząt
gospodarskich. Jesteśmy firmą z 30-letnim doświadczeniem
w branży. Zaufały nam już setki klientow. Wspołpracujemy z firmami o niekwestionowanej pozycji na rynku. Zapraszamy do
wspołpracy!
We are taking care of collecting and processing animal byproducts and fallen farm animals. We are a company with 30
years of experience in this business. Hundreds of customers
have trusted us already. We cooperate with many other market
leading companies. We would like to invite you to cooperation
with us!
ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH S.p. z o.o.
Przysieki 421
38-207 Przysieki
tel. 13/ 442 90 20
e-mail: zaklady.metalowe@wp.pl
www.zmprzysieki.pl

Produkujemy: elektryczne szczotki do masażu bydła ESB1/2/250; elektryczne szczotki do masażu bydła ESB-2; klatki
poskromowe do bydła KPB-1; KPB-1P; KPB-1M; KPB-1B; kojce
dla cieląt; boksy dla koni; mieszalniki do pasz i betonu M100;
M150; M200; M350.
We produce: electric massage brush for cattle ESB-1/2/250,
electric massage brush for cattle BSE-2; frame poskromowa
bovine PSC-1, PSC-1P, 1M-PSC, PSC-1B; pens for calves and
boxes for horse feed mixers and concrete M100, M150, M200,
M350.

Z
ZAMET Zabielski Spółka Jawna
ul. Łagiewniki 45
09-470 Bodzanów
tel. 24/ 386 27 51
e-mail: zamet.slupno@wp.pl
www.zamet.org.pl

Zakład Produkcyjno-Usługowy „ZAMET” działa nie przerwanie
od 1978 roku. Na początku rozpoczęliśmy produkcję rozrzutnikow do obornika. Kolejną maszyną ktora powstała w naszej
firmie, była przyczepa samozbierąjąca o symbolu fabrycznym
T183/1. W w kolejnych latach do oferowanego przez nas asortymentu wprowadziliśmy ścinacze zielonek T635 w wersjach do
zbioru trawy i zioł typu: mięta, szpinak, pietruszka itp. Ostatnią
nowością jest obsypnik do pryzm o symbolu P427, cieszący się
dużym zadowoleniem wśród użytkownikow. Do naszym produktow należy rownież zaliczyć, włokę łąkową, rownarkę pryzm. Nasze produkty wyrożniają się na tle konkurencji powtarzalnością,
niezawodnością, wysoką jakością podzespołow oraz sprawdzoną myślą techniczną.
Production and Service Company ZAMET has been operating on the market since 1978 ceaselessly. At first we produced manure spreaders following with the loader and silage
wagon T183/1. In the following years we also introduced
green forage mowers T635 in a version adapted to collecting
grass or herb plants like mint, spinach, parsley to mention
just a few. The latest novelty is a prism lister P427 received
enthusiastically among its users. Our products also include
a grassland drag and a prism leveller. Compared to competing companies, our products are exceptional in terms of
reliability, good quality of components and carefully checked
technical concept.

ZANILA Sp. z o.o.
Wyłączny Importer marek OZDOKEN
oraz FIMAKS w Polsce
ul. Młynowa 38/46
15-404 Białystok
tel: +48 606 320 720
e-mail: office@zanila.pl
www.zanila.pl

Zanila Sp. z o.o. to wyłączny Importer i Dystrybutor maszyn
marek OZDOKEN, FIMAKS, WIZARD na rynek polski. Oferta
firmy to przede wszystkim pneumatyczne siewniki punktowe
OZDOKEN, a także kultywatory i glebogryzarki międzyrzędowe,
pługi dłutowe. W naszej ofercie znajdują się również produkty
marki FIMAKS: ładowarki teleskopowe, sieczkarnie do kukurydzy, wozy paszowe.
Zanila Sp. z o.o. is the Exclusive Importer and Distributor of the
OZDOKEN, FIMAKS and WIZARD brands on the Polish market.
The company’s offer is primarily OZDOKEN pneumatic precision
planters, as well as inter-row and rotary row crop cultivators,

chisel plows. Our offer also includes FIMAKS brand products:
loaders, maize choppers, feed mixers.
ZENOX.PL
ul. Główna 89
76-251 Kobylnica
tel. 501 295 359
e-mail: biuro@zenox.pl
www.zenox.pl

ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Inwestorska 3
62-800 Kalisz
tel. 625014400
fax 625014499
e-mail: biuro@zetor.pl
www.zetor.pl

Wyłączny dystrybutor ciągników Zetor oraz oryginalnych części
zamiennych. Dystrybutor maszyn Zetor System, ciągników do
prac komunalnych oraz urządzeń leśnych montowanych na ciągniki.
Exclusive distributor of Zetor tractors and original spare parts.
Distributor of Zetor System machinery, municipal tractors and
forestry equipment mounted on tractors.

Ziegler Gmbh
Schrobenhausener Str.74
86554 Pöttmes
Niemcy
tel. +49 (0) 8253 9997 0
fax +49 (0) 8253 9997 77
www.ziegler-harvesting.com

Firma Ziegler GmbH jest ważnym kooperantem znanych producentów techniki żniwnej oraz światowym liderem w zakresie
zbioru rzepaku. Oferujemy: boczne kosy do rzepaku oraz zestawy, stoły do rzepaku, przystawki do zbioru kukurydzy oraz
słonecznika. Pod marką Ziegler Transport firma oferuje szeroki
asortyment wózków do transportu hedera, a Ziegler Cultivation
duży wybór maszyn do uprawy ziemi.
The company Ziegler is an important cooperation partner for
manufacturer in the field of agriculture and world leader in the
field of rapeseed harvesting. We offer: rapeseed side knives &
kits, rapeseed header extentions, corn headers and sunflower
Champion. Our brand Ziegler Transport offers the widest model
range of header trailers, and Zielger Cultivation builds disc harrows and cultivators.
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ZŁOTECKI Sp. z o.o.
Żelechlin 2
88-111 Rojewo
tel. 523 547 612
e-mail: biurohandlowe@zlotecki.pl
www.zlotecki.pl

Firma ZŁOTECKI istnieje od 1972 r. Dziś większość naszej
produkcji stanowią tłoki do silnikow spalinowych. Proces produkcji w obejmuje całość wytwarzania począwszy od przygotowania surowca poprzez odlewanie, obrobkę, kompletowanie
i badania. Nasza firma posiada certyfikat TUV Nord Germany,
oraz spełnia normy ISO 9001. Całość produkcji realizowana
jest w oparciu o komponenty i procesy spełniające światowe
normy jakościowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki
temu jesteśmy dostawcami części do wiodących europejskich
dystrybutorow, jak rownież dostarczamy nasze wyroby na
pierwszy montaż.
ZLOTECKI company was established in 1972. Today, most of
our productions are pistons for internal combustion engines.
Production covers all production process star ting from raw
material preparation through casting, machining, completion
and testing. Our company is cer tified by TUV Nord Germany,
and meets the standards of ISO 9001. The entire production is
carried out based on the components and processes that meet
global quality standards for the automotive industry. As a result,
we are leading suppliers of par ts for European distributors, as
well as deliver our products to the first assembly.

ZOOTECH Wyposażenie Budynków Inwentarskich
Biskupie 28
62-561 Ślesin
tel. 63/ 270 40 49
e-mail: info@zootech.pl
www.zootech.pl
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transportującymi zbierany materiał dla kombajnow John Deere,
kosiarki ProfiCut do zbioru biomasy dla sieczkarni i wozki transportowe do hederow. Od 2004 r. firma produkuje kombajny do
zbioru poletek hodowlanych Zurn 150 (Hege System) i siewniki.
Importujemy owijarki szeregowe Anderson.
We make combines of all manufacturers even more efficient:
Rape and sunflower header extensions for combines of almost
every brand, PremiumFlow belt conveyor header for John Deere
combines, ProfiCut direct cut header for forage harvesters, Solero sunflower header, header trailers. Professional equipment for
field research: Zurn 150 plot combine (Hege system). We import
Anderson bale wrapers.

Zuidberg Frontline Systems BV
Buitenveld 5
NL-8307DE ENS
HOLANDIA/NETHERLANDS
tel. 31/ 527 253 550
e-mail: kontakt@zuidberg.pl
www.zuidberg.com

Zuidberg Frontline systems – czołowy producent układów przedniego zawieszania TUZ oraz WOM do wszystkich popularnych
marek ciągników: Case, New Holland, John Deere, Kubota,
Massey Ferguson, Landini, Valtra, McCormick i innych. W ofercie także systemy gąsienicowe do ciągników i kombajnów. Wyłączny importer Terra Sp. z o.o.
Zuidberg Frontline systems – Offers front linkage systems and
front PTO for tractors. Tracks system for harvesters and tractors.
Importer for Poland: Terra Sp. z o.o.

ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak
ul. Dworcowa 3
99-140 Świnice Warckie
tel. 632 881 018
e-mail: marketing@tolmet.pl
www.tolmet.pl

ZUMEC Zakład Urządzeń Mechanicznych
Eugeniusz Cieśla
ul. Trawniki 37
32-860 Czchów
tel. 14/ 685 32 40
e-mail: czchow@zumec.com.pl
www.zumtec.com.pl

ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
Kapellenstrasse 1
D74214 Westernhausen
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 0049/794 391 050
e-mail: piotr.ratajczak@zuern.de
www.zuern.de

Firma ZUMEC jest producentem urządzeń transportu zbożowego dla rolnictwa i przemysłu przetworczo-spożywczego. W ofercie posiadamy przenośniki pionowe – kubełkowe oraz poziome
– zgarniakowe (redlery), taśmowe. Dostarczamy nasze urządzenia dla BIN, AGREMO. Firma posiada certyfikat ISO9001:2000,
urządzenia posiadają znaki bezpieczeństwa B,CE.

Produkujemy: przystawki do zbioru rzepaku, słonecznika dla
wiodących marek kombajnow, hedery PremiumFlow z taśmami

The company ZUMEC is a producer of devices of the
cereal transportation for the agriculture and the industry
manufacturing- alimentary. In our own offer we possess devices

Ż
of the perpendicular transportation -bucket conveyors and
the horizontal transportation: scraper conveyors, belt elevators.
We deliver our devices for BIN. The firm possesses the
certificate ISO9001:2000, all devices possess signs of the safety
B, CE.

ZUPTOR Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 6
63-800 Gostyń
tel. 65 572 50 90
e-mail: biuro@zuptor.pl
www.zuptor.pl

Firma ZUPTOR w ofercie posiada: mieszalniki pasz pionowe
i poziome, śrutowniki bijakowe ssąco-tłoczące i zasypowe,
natłuszczarki, wagi inwentarzowe, silosy z włókna szklanego
i tkaninowe, silosy zbożowe i paszowe, kosze przyjęciowe, podnośniki kubełkowe, przenośniki taśmowe, zbiorniki systemowe,
maszyny wstępnego i dokładnego czyszczenia, stoły sortujące,
suszarnie, tryjery, zaprawiarki, sortowniki optyczne

Życie Rolnika Magazyn Polski
Wydawca: AGYAS Agata Knieć
ul. Myśliborska 85 c lok. 5
03-185 Warszawa
tel. +48 506 085 025
e-mail: redakcja@zycierolnika.pl
www.zycierolnika.pl

Życie Rolnika Magazyn Polski jest kwartalnikiem o zasięgu
ogólnopolskim, wydawanym zgodnie z porami roku. Wszystkie
wydania drukowane dostępne są również bezpłatnie w wersji
elektronicznej na portalu życierolnika.pl. Czasopismo skierowane jest do rolników oraz do osób i firm z sektora agrobiznesu.
Prezentuje tematy i porady dotyczące rolnictwa.
Życie Rolnika Magazyn Polski is a nationwide quarterly published in accordance with the seasons. All printed editions are
also available free of charge in an electronic version on the zycierolnika.pl portal. The magazine is addressed to farmers and
people and companies from the agribusiness sector. It presents
topics and advice on agriculture.

Company Zuptor offers: Horizontal and vertical feed mixers,
Suction and force and gravity hammer mills, Oiling machines,
Weight crates, Fiber-cloth and fiber-glass silos, Grain and feed
metal silos, Intake pits, Bucket elevators, Belt coveyors, Storage systems, Machines of preliminary and thorough cleaning,
Sorting tables, Dryers, Trieurs, Batch and flow seed treatment
machines, Optical sorting machines.
życierolnika.pl
Wydawca: AGYAS Agata Knieć
e-mail: redakcja@zycierolnika.pl
www.życierolnika.pl

ZVL Slovakia Sp. z o.o.
ul. Toszecka 17
44-100 Gliwice
tel. 32/ 270 56 41
e-mail: sprzedaz@zvl.com.pl
www.zvlslovakia.sk

Misją ZVL Slovakia a.s. jest dostarczanie swoim klientom niezawodnych i skutecznych rozwiązań oraz produktów branży łożyskowej. Z 50-letnim doświadczeniem zaliczamy się do liderów w
dziedzinie produkcji łożysk i komponentów do łożysk. Jesteśmy
stabilnym partnerem dla wiodących producentów maszyn i urządzeń.

www.życierolnika.pl to portal dla każdego rolnika. Życie rolnika
to więcej niż tylko praca, dlatego poza bieżącymi wiadomościami dotyczącymi rolnictwa prezentuje tematy dotyczące zdrowia
rolnika, jego zainteresowań i jego rodziny. W zakładce Gazeta można bezpłatnie pobrać elektroniczną wersję (E-wydanie)
aktualnego wydania i numerów archiwalnych czasopisma Życie
Rolnika Magazyn Polski.
www.zycierolnika.pl is a portal for every farmer. Farmer’s life
is more than just a job, which is why, in addition to current
agricultural news, he presents topics related to the health of
the farmer, his interests and his family. In Gazeta’s tab you
can download the electronic version of the current edition and
archive numbers of the magazine Życie Rolnika Magazyn Polski free of charge.

The mission of ZVL Slovakia a.s. is to provide its customers with
reliable and efficient solutions and products of the bearing industry. With 50 years of experience we are among the leaders in
the field of bearings and bearing components manufacture. We
are a stable partner for the leading manufacturers of machines
and equipment.
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1. Ciągniki/Tractors
0101 Ciągniki/Tractors
AGCO Sp. z o.o.
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMILKA Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGROTECHNIK P.P.H.U.
ARGO TRACTORS SpA Landini, McCormick
BayWa AG Technik
CORPS AGRO
DLIGHT LTD
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
INTERHANDLER Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TECHMOT Sp. z o.o.
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
0102 Ciągnik osprzęt i części/Tractors – accessories and spare parts
AGCO Sp. z o.o.
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
AGROFARM PHU
AGRO-MIL Grzegorz Ochocki
AGROTECHNIK P.P.H.U.
ARGO TRACTORS SpA Landini, McCormick
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BARANI NATALE & FIGLI SRL
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BARTESKO P.W.
CORPS AGRO
DIESEL SERVICE F.T.U.H.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL
FIRMA KOŁASZEWSKI
GĄSKA Sp.j.
GRUPA HYDROTOR (HYDROTOR TUCHOLA / AGROMET ZEHS LUBAŃ / WPH WROCŁAW / WIZAMOR
WIĘCBORK)
HEKTOS Sławomir Pokraka
HYDROSILA EU Sp. z o.o.
HYLMET – HYDRAULIKA SIŁOWA, PRODUKCJA POMP HYDRAULICZNYCH I OLEJOWYCH
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
KLESBERG Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
MULTITECH Radosław Górski
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT Mieczysław Szymkowiak
ROLTOP SP. Z O.O.
SIMENA SPÓŁDZIELNIA – ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
SPAWEX
TERRA Sp. z o.o.
TIMEXPOL Robert Kosiński
TRELLEBORG BOHEMIA a.s.
TT TECHNOLOGY
ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ” Gruszczewski Janusz
ZENOX.pl
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
0103 Nośniki narzędzi/Tool carriers
AGCO Sp. z o.o.
AGROMEHANIKA d.d.
ARGO TRACTORS SpA Landini, McCormick
KABER
ŁADOWARKI KMM – P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
MULTITECH Radosław Górski
WEIDEMANN POLSKA
0104 Ciągniki specjalne/Special tractors
AGCO Sp. z o.o.
AGROMEHANIKA d.d.
AGROTECHNIK P.P.H.U.
ARGO TRACTORS SpA Landini, McCormick
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
CORPS AGRO
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FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TERRA Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
0105 Ciągniki wąskie/Narrow-track ractors
AGCO Sp. z o.o.
AGROMEHANIKA d.d.
AGROTECHNIK P.P.H.U.
ARGO TRACTORS SpA Landini, McCormick
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
CORPS AGRO
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0106 Mini-ładowarki/Farmyard and animal housing loaders
ADS TECHNIC S.c.
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
FIRMA KOŁASZEWSKI
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KABER
ŁADOWARKI KMM – P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz
PICHON S.A.S.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SCHMIDT
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA
0107 Ładowarki kołowe i przegubowe/Wheel loaders
AUREUS AGRO Sp. z o.o.
BERGERAT MONNOYEUR DEALER MASZYN CATERPILLAR
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
FHU Joanna Bojanowska
FIRMA KOŁASZEWSKI
HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KABER
KAGRO Krzysztof Pankowski
KORBANEK Sp. z o.o.
ŁADOWARKI KMM – P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz
PICHON S.A.S.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
SCHAFFER-ŁADOWARKI PASEK Sp. z o.o.
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SCHMIDT
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA
0108 Ładowarki teleskopowe/Telehandlers
AGCO Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
BERGERAT MONNOYEUR DEALER MASZYN CATERPILLAR
DIECI S.r.l.
DITTA SERIA
FIRMA KOŁASZEWSKI
HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KABER
KAGRO Krzysztof Pankowski
KORBANEK Sp. z o.o.
KUNERT Sp.j.
ŁADOWARKI KMM – P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SCHAFFER-ŁADOWARKI PASEK Sp. z o.o.
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA
0109 Ładowacze czołowe, ładowacze zawieszane i przyczepiane/Front, rear and tail loaders
AGCO Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
FIRMA KOŁASZEWSKI
HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk
HYDROMETAL Tomasz Kowalewski
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KLESBERG Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
METAL-FACH Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK S.c.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
PJSC „ELVORTI”
PPHU HYDRAMET Sp. z o.o.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
SONAROL Sp.j. Najda
TERRA Sp. z o.o.
ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ” Gruszczewski Janusz
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
2. Przyczepy i pojazdy transportowe/Trailers and transport vehicles
0201 Przyczepy i pojazdy transportowe/Trailers and transport vehicles
ADR POLSKA S.A.
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AGROMILKA Sp. z o.o.
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
AUTO-TECH PPHU
BAG POLSKA Sp. z o.o.
BARTESKO P.W.
BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.
CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka
EKOPOM
EXPOSERVICE UKRAINA
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FRANKOWSKI COATING Sp. z o.o. Sp. k.
HANS BRANTNER & SOHN
HUESKER SYNTHETIC GmbH
INOFAMA S.A.
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KMP AGRI TRUCK Sp. z o.o
KORBANEK Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
NISSAN SALES CENTRAL & EASTERN EUROPE KFT. Sp. z o.o.
P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński
PETER KRŐGER GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLAND GAWLIK MECHANIKA POJAZDOWA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
WESTMOTOR
WIELTON S.A.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
ZIEGLER GmbH
ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
0202 Przyczepy wywrotki/Tippers
ADR POLSKA S.A.
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
AUTO-TECH PPHU
BAG POLSKA Sp. z o.o.
BARTESKO P.W.
CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka
EKOPOM
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HANS BRANTNER & SOHN
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
JANSSEN POLAND Sp. z o.o.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KMP AGRI TRUCK Sp. z o.o
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METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
P.H.U.P. „ROLTRANS” Waldemar Kobyliński
P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński
PETER KRŐGER GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
WIELTON S.A.
0203 Przyczepy objętościowe/Silage trailers
ADR POLSKA S.A.
AGCO Sp. z o.o.
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
AUTO-TECH PPHU
BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.
CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka
EKOPOM
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HANS BRANTNER & SOHN
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KMP AGRI TRUCK Sp. z o.o
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński
P.P.H.U. JASTECH PRODUCENT ROZRZUTNIKÓW OBORNIKA I PRZYCZEP OBJĘTOŚCIOWYCH
PETER KRŐGER GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
UNIA Sp. z o.o.
WIELTON S.A.
0204 Przyczepy skorupowe/Monoshell tipping trailers
ADR POLSKA S.A.
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
AUTO-TECH PPHU
CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka
EKOPOM
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HANS BRANTNER & SOHN
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KMP AGRI TRUCK Sp. z o.o
METAL-FACH Sp. z o.o.
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
PETER KRŐGER GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
WIELTON S.A.
0205 Przyczepy wyposażenie i części/Trailers – accessories and spare parts
ADR POLSKA S.A.
AGROTECHNIK P.P.H.U.
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BARANI NATALE & FIGLI SRL
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GRUPA HYDROTOR (HYDROTOR TUCHOLA / AGROMET ZEHS LUBAŃ / WPH WROCŁAW / WIZAMOR
WIĘCBORK)
HANS BRANTNER & SOHN
HEKTOS Sławomir Pokraka
HYDROSILA EU Sp. z o.o.
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KMP AGRI TRUCK Sp. z o.o
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński
PAMUŁA BIS
PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TRELLEBORG BOHEMIA a.s.
TT TECHNOLOGY
0206 Przyczepy do transportu zwierząt/Livestock trailers
ADR POLSKA S.A.
CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HANS BRANTNER & SOHN
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
ROLAND GAWLIK MECHANIKA POJAZDOWA Sp. z o.o.
0207 Przyczepy przeładunkowe/Transshipping trailers
ADR POLSKA S.A.
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
AUTO-TECH PPHU
BAG POLSKA Sp. z o.o.
EKOPOM
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HANS BRANTNER & SOHN
HORSCH MASCHINEN GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0208 Kontenery, zbiorniki/Containers, tanks
ABBEY MACHINERY
ADR POLSKA S.A.
DITTA SERIA
ECO CONTAINERS
EKOPOM
EMILIANA SERBATOI
FRUNZE PLANT PJSC
JANSSEN POLAND Sp. z o.o.
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JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KLESBERG Sp. z o.o.
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
PETER KRŐGER GmbH
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.
UNIMETAL Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
0209 Pojazdy specjalistyczne/Special vehicles
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
BARTESKO P.W.
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
EXPOSERVICE UKRAINA
HYDROSILA EU Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
NISSAN SALES CENTRAL & EASTERN EUROPE KFT. Sp. z o.o.
P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
ROLAND GAWLIK MECHANIKA POJAZDOWA Sp. z o.o.
WESTMOTOR
WIELTON S.A.
0210 Wózki widłowe/Fork lifts
DLIGHT LTD
SCHMIDT
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
3. Maszyny do uprawy roli/Soil working
0301 Maszyny do uprawy roli/Soil working
ADR POLSKA S.A.
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMILKA Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
AGRONA Anna Pintos
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BEDNAR FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.
DAL-BO A/S
EXPOM Sp. z o.o.
EXPOSERVICE UKRAINA
FARMET A.S.
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FIRMA STALTECH Sp. z o.o.
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
HEMPOL Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
HISARLAR
HORSCH MASCHINEN GmbH
JANSSEN POLAND Sp. z o.o.
KABER
KAGRO Krzysztof Pankowski
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.
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK S.c.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY
P & L, spol. S.r.o.
P.P.U.H. WOPROL
PJSC „ELVORTI”
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROL/EX
ROLTOP SP. Z O.O.
SELMAR POLSKA
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZIEGLER GmbH
ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak
0302 Głębosze/Subsoilers
AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
AGRONA Anna Pintos
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BEDNAR FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
CARRE SAS
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DAL-BO A/S
EXPOM Sp. z o.o.
FARMET A.S.
FHU Joanna Bojanowska
FIRMA STALTECH Sp. z o.o.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HE-VA ApS
HISARLAR
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK S.c.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
MORO ARATRI SRL.
NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY
OPALL-AGRI S.r.o.
P.P.U.H. WOPROL
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROL/EX
ROLTOP SP. Z O.O.
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI Przemysław Skotarek
ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak
0303 Pługi/Ploughs
ADS TECHNIC S.c.
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
EXPOSERVICE UKRAINA
FHU Joanna Bojanowska
FIRMA STALTECH Sp. z o.o.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
MORO ARATRI SRL.
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OPALL-AGRI S.r.o.
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROL/EX
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
0304 Grubery/Stubble cultivators AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
AGRONA Anna Pintos
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BEDNAR FMT
DAL-BO A/S
EXPOM Sp. z o.o.
FIRMA STALTECH Sp. z o.o.
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
HISARLAR
HORSCH MASCHINEN GmbH
KAGRO Krzysztof Pankowski
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY
OPALL-AGRI S.r.o.
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
ROL/EX
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI Przemysław Skotarek
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIA Sp. z o.o.
ZIEGLER GmbH
ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak
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0305 Brony talerzowe/Disc harrows
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
AGRONA Anna Pintos
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BEDNAR FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
DAL-BO A/S
EXPOM Sp. z o.o.
EXPOSERVICE UKRAINA
FARMET A.S.
FIRMA STALTECH Sp. z o.o.
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
HISARLAR
HORSCH MASCHINEN GmbH
KAGRO Krzysztof Pankowski
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
MOSKIT
NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY
NDS Grzegorz Michałek
OPALL-AGRI S.r.o.
P.P.U.H. „GRASS-ROL”
PJSC „ELVORTI”
PNEUSEJ
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROL/EX
ROLTOP SP. Z O.O.
SELMAR POLSKA
SIPMA S.A.
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI Przemysław Skotarek
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZIEGLER GmbH
ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak
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0306 Kompaktowe brony talerzowe/Short disc harrows
AGROMILKA Sp. z o.o.
AGRONA Anna Pintos
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BEDNAR FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
DAL-BO A/S
EXPOM Sp. z o.o.
FARMET A.S.
FIRMA STALTECH Sp. z o.o.
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
HORSCH MASCHINEN GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY
OPALL-AGRI S.r.o.
PJSC „ELVORTI”
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROL/EX
TECH-KOM Przemysław Laskowski
ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak
0307 Brony zębowe/Field and crop harrows
AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
APV POLSKA
BEDNAR FMT
CARRE SAS
EXPOSERVICE UKRAINA
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HISARLAR
JANSSEN POLAND Sp. z o.o.
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
P.P.U.H. WOPROL
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROL/EX
UNIA Sp. z o.o.

188

0308 Brony wirnikowe/Rotary harrows
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
HISARLAR
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
PNEUSEJ
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak
0309 Glebogryzarki/Rotavators
AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
ALTRO FPH
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
HISARLAR
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK S.c.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
0310 Wały uprawowe/Rollers
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
CARRE SAS
DAL-BO A/S
EXPOM Sp. z o.o.
FARMET A.S.
FHU Joanna Bojanowska
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
KABER
LANDSTAL Sp.j.
MANDAM Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK S.c.
MORO ARATRI SRL.
NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
SELMAR POLSKA
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0311 Agregaty do uprawy przedsiewnej/Seedbed combination
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
AGRONA Anna Pintos
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BEDNAR FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
CARRE SAS
DAL-BO A/S
EXPOM Sp. z o.o.
FARMET A.S.
FHU Joanna Bojanowska
FIRMA STALTECH Sp. z o.o.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
HEMPOL Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
MORO ARATRI SRL.
MOSKIT
NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY
OPALL-AGRI S.r.o.
P.P.U.H. WOPROL
PJSC „ELVORTI”
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
SIPMA S.A.
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI Przemysław Skotarek
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak
0312 Technika minimalnej uprawy roli/Minimum soil cultivation technology
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BEDNAR FMT
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
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HORSCH MASCHINEN GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
P & L, spol. S.r.o.
PJSC „ELVORTI”
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SZEWERA Sp. z o.o.
0313 Brony łąkowe/Chain-link harrows
APV POLSKA
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BEDNAR FMT
DAL-BO A/S
EXPOM Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
HE-VA ApS
JANSSEN POLAND Sp. z o.o.
KLESBERG Sp. z o.o.
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LANDSTAL Sp.j.
MANDAM Sp. z o.o.
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
0314 Maszyny uprawowe części/Accessories for soil working equipment
AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
AGROTECHNIK P.P.H.U.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BAGRAMET Sp. z o.o.
EXPOM Sp. z o.o.
FARMET A.S.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
GRUPA HYDROTOR (HYDROTOR TUCHOLA / AGROMET ZEHS LUBAŃ / WPH WROCŁAW / WIZAMOR
WIĘCBORK)
HE-VA ApS
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL Heinrich Rodenbostel GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY
NDS Grzegorz Michałek
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
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RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT Mieczysław Szymkowiak
ROLTOP SP. Z O.O.
SEPPI M.
TT TECHNOLOGY
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
4. Siewniki, sadzarki, pielniki/Seed drills, planters, hoes
0401 Siewniki, sadzarki, pielniki/Seed drills, planters, hoes
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
APV POLSKA
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
CARRE SAS
DITTA SERIA
FHU Joanna Bojanowska
GÜTTLER GmbH
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MATERMACC S.P.A.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
NDS Grzegorz Michałek
P & L, spol. S.r.o.
P.P.U.H. RENAL PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
0402 Siewniki/Seed drills
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
APV POLSKA
ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
CARRE SAS
FARMET A.S.
GÜTTLER GmbH
HISARLAR
HORSCH MASCHINEN GmbH
KARCHEX
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
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MATERMACC S.P.A.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
PJSC „ELVORTI”
PNEUSEJ
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
0403 Agregaty uprawowo-siewne/Seed drill combinations
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGRO-MIX Zofia Sobańska PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
APV POLSKA
ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BEDNAR FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
CARRE SAS
CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.
DAL-BO A/S
EXPOM Sp. z o.o.
FARMET A.S.
FIRMA STALTECH Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HORSCH MASCHINEN GmbH
KAGRO Krzysztof Pankowski
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
PJSC „ELVORTI”
PNEUSEJ
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
PPHU ,,TAD – LEN” Świtała Tadeusz
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI Przemysław Skotarek
SZEWERA Sp. z o.o.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
0404 Siewniki do siewu w mulcz/Mulch drilling machines
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-LAND Marek Różniak

193

Branżowy spis wystawców
List of exhibitors by trade
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.
HORSCH MASCHINEN GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
PNEUSEJ
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
SEPPI M.
SZEWERA Sp. z o.o.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
0405 Siewniki do siewu bezpośredniego/Direct seed drills
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.
DAL-BO A/S
FARMET A.S.
GÜTTLER GmbH
HORSCH MASCHINEN GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MATERMACC S.P.A.
PNEUSEJ
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SZEWERA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
0406 Siewniki osprzęt i części/Seed drills – accessories and spare parts
AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AGRO-LAND Marek Różniak
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
FARMET A.S.
GRUPA HYDROTOR (HYDROTOR TUCHOLA / AGROMET ZEHS LUBAŃ / WPH WROCŁAW / WIZAMOR
WIĘCBORK)
HORSCH MASCHINEN GmbH
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL Heinrich Rodenbostel GmbH
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MATERMACC S.P.A.
MTM BEARINGS
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
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RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT Mieczysław Szymkowiak
TT TECHNOLOGY
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
0407 Siewniki punktowe/Spacing drills
AGRO-LAND Marek Różniak
HORSCH MASCHINEN GmbH
MATERMACC S.P.A.
PJSC „ELVORTI”
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT Mieczysław Szymkowiak
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
0408 Sadzarki do ziemniaków/Potato planters
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
0409 Sadzarki do rozsady/Transplanters
AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
0410 Pielniki/Mechanical hoes
AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
CARRE SAS
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
LANDSTAL Sp.j.
MATERMACC S.P.A.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
PJSC „ELVORTI”
SELMAR POLSKA
0411 Obsypniki/Ridging ploughs
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
ZAMET
5. Maszyny do nawożenia/Fertilizer application
0501 Maszyny do nawożenia/Fertilizer application
ABBEY MACHINERY
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
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AGRO-LAND Marek Różniak
AGROMILKA Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
BEDNAR FMT
CENTRUM WALORYZACJI NAWOZÓW NATURALNYCH
CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka
FARMET A.S.
FHU Joanna Bojanowska
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MATERMACC S.P.A.
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
MMAT Wojciech Mikołajczak AGRO TECHNOLOGY
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0502 Technika składowania, transportu i załadunku nawozów mineralnych/Fertilizers, storage,
conveying and transportation technology
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
SZEWERA Sp. z o.o.
0503 Rozsiewacze nawozów mineralnych/Mineral fertilizer spreaders
ABBEY MACHINERY
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMEHANIKA d.d.
ALTRO FPH
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
APV POLSKA
ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
BayWa AG Technik
BREDAL POLSKA – R.B. USŁUGI I HANDEL
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANGREN S.c. M. Woźniak M. Woźniak
MATERMACC S.P.A.
METAL-TECHNIK S.c.
P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński
P.P.U.H. „GRASS-ROL”
P.P.U.H. WOPROL
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
SIPMA S.A.

196

TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
0504 Rozrzutniki wapna/Lime spreaders
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
BAG POLSKA Sp. z o.o.
BREDAL POLSKA – R.B. USŁUGI I HANDEL
BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.
CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka
DAFAGRO-ANDO TECH Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
P.H.U.P. „ROLTRANS” Waldemar Kobyliński
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0505 Rozrzutniki obornika/Manure spreaders
ABBEY MACHINERY
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
BAG POLSKA Sp. z o.o.
BERUTEX Sp. z o.o.
BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.
DAFAGRO-ANDO TECH Sp. z o.o.
DITTA SERIA
EUROMILK
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
P.H.U.P. „ROLTRANS” Waldemar Kobyliński
P.P.H.U. ,,WODZIŃSKI” Tadeusz Wodziński
P.P.H.U. JASTECH PRODUCENT ROZRZUTNIKÓW OBORNIKA I PRZYCZEP OBJĘTOŚCIOWYCH
PICHON S.A.S.
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SIPMA S.A.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
0506 Rozlewacze gnojowicy i ich wyposażenie/Slurry spreaders and accessories
ABBEY MACHINERY
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
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BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
BERUTEX Sp. z o.o.
BREDAL POLSKA – R.B. USŁUGI I HANDEL
BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.
CENTRUM WALORYZACJI NAWOZÓW NATURALNYCH
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KMP AGRI TRUCK Sp. z o.o
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PICHON S.A.S.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE «POMOT» Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0507 Rozlewacze nawozów płynnych/Liquid fertilization
ABBEY MACHINERY
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
MATERMACC S.P.A.
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
P & L, spol. S.r.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0508 Maszyny do nawożenia osprzęt i części/Fertilizer spreaders Accessories and spare parts
ABBEY MACHINERY
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HYDROSILA EU Sp. z o.o.
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL Heinrich Rodenbostel GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KÖCKERLING GmbH & Co. KG
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MATERMACC S.P.A.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT Mieczysław Szymkowiak
TT TECHNOLOGY
6. Technika ochrony roślin/Plant protection
0601 Technika ochrony roślin/Plant protection
AGROMEHANIKA d.d.
AGROPLAST
ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
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EKOTRONIC Marek Janus
HARDI POLSKA
HORSCH MASCHINEN GmbH
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LLC „IT-AGRO”
MMAT Wojciech Mikołajczak AGRO TECHNOLOGY
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
REMSZ Klimczak Sp.j.
0602 Opryskiwacze polowe/Field sprayers
ABBEY MACHINERY
AGCO Sp. z o.o.
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMAX S.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROPLAST
AGROTECHNIK P.P.H.U.
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
BayWa AG Technik
BRANDI PRODUCENT OPRYSKIWACZY
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
DANFOIL A/S
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HARDI POLSKA
HORSCH MASCHINEN GmbH
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
LLC „IT-AGRO”
MATERMACC S.P.A.
MMAT Wojciech Mikołajczak AGRO TECHNOLOGY
MOSKIT
P.P.U.H. RENAL PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
P.P.U.H. WOPROL
PJSC „ELVORTI”
PPHU ,,TAD – LEN” Świtała Tadeusz
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI Przemysław Skotarek
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
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0603 Opryskiwacze sadownicze i warzywnicze/Orchard and vegetable sprayers
AGROMEHANIKA d.d.
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROTECHNIK P.P.H.U.
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
DANFOIL A/S
DITTA SERIA
EMILIANA SERBATOI
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HARDI POLSKA
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LLC „IT-AGRO”
MATERMACC S.P.A.
MOSKIT
P.P.U.H. WOPROL
PPHU ,,TAD – LEN” Świtała Tadeusz
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0604 Opryskiwacze osprzęt i części/Sprayers equipment and accessories
ABBEY MACHINERY
AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AGROMEHANIKA d.d.
AGROPLAST
AGROTECHNIK P.P.H.U.
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk
BARANI NATALE & FIGLI SRL
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
EKOTRONIC Marek Janus
EMILIANA SERBATOI
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HARDI POLSKA
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
LLC „IT-AGRO”
MARSEPLAST Sp. z o.o.
MATERMACC S.P.A.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MMAT Wojciech Mikołajczak AGRO TECHNOLOGY
MTM BEARINGS
P.P.H.U. ,,HORUS”
P.P.U.H. WOPROL
PPHU ,,TAD – LEN” Świtała Tadeusz
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TT TECHNOLOGY
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
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0605 Zamgławiacze/Plant protection atomizers
AGROPLAST
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
0606 Rozsiewacze granulatów/Granule spreaders
ABBEY MACHINERY
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ALTRO FPH
APV POLSKA
BAGRAMET Sp. z o.o.
MATERMACC S.P.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „POMOT” Sp. z o.o.
0607 Rozpylacze/Nozzles
AGROPLAST
ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk
EKOTRONIC Marek Janus
EMILIANA SERBATOI
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HARDI POLSKA
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
LLC „IT-AGRO”
MMAT Wojciech Mikołajczak AGRO TECHNOLOGY
VERVO 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.
BayWa AG Technik
DETAL-MET Sp. z o.o.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKA Jarosław Mansfeld
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
NDS Grzegorz Michałek
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,HA-DWA-O» Paweł Filipiak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0702 Deszczownie i akcesoria do deszczowni/Sprinkler irrigation installations and accessories
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
DETAL-MET Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
NDS Grzegorz Michałek
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0703 Instalacje nawdniające i akcesoria/Irrigation installation and accessories
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
DETAL-MET Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
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NDS Grzegorz Michałek
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,HA-DWA-O» Paweł Filipiak
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
0704 Technika drenowania/Drainage technology
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.
PRESKAN
TERRA Sp. z o.o.
0705 Pompy/Pumps
AGROMEHANIKA d.d.
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
BERUTEX Sp. z o.o.
EMILIANA SERBATOI
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MAKITA Sp. z o.o.
NDS Grzegorz Michałek
PPHU ,,TAD – LEN» Świtała Tadeusz
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,HA-DWA-O» Paweł Filipiak
0706 Rury, przewody i osprzęt/Pipes, hoses and accessories
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
DETAL-MET Sp. z o.o.
EMILIANA SERBATOI
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
NDS Grzegorz Michałek
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,HA-DWA-O» Paweł Filipiak
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
TERRA Sp. z o.o.
VERVO Sp. z o.o.
8. Zbiór zbóż/Grain harvest
0801 Technika zbioru ziarna/Grain harvesting technology
EMMAROL Sp. z o.o.
FRUNZE PLANT PJSC
GĄSKA Sp.j.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. J.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
WINTERSTEIGER A.G.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
ZIEGLER GmbH
ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
0802 Kombajny zbożowe/Combine harvesters
AGCO Sp. z o.o.
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
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AGROMILKA Sp. z o.o.
BayWa AG Technik
EMMAROL Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. J.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
WINTERSTEIGER A.G.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
0803 Kombajny – osprzęt i części/Combine harvesters – accessories and spare parts
AGCO Sp. z o.o.
AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AGROTECHNIK P.P.H.U.
BARANI NATALE & FIGLI SRL
DIESEL SERVICE F.T.U.H.
EMMAROL Sp. z o.o.
GĄSKA Sp.j.
GRUPA HYDROTOR (HYDROTOR TUCHOLA / AGROMET ZEHS LUBAŃ / WPH WROCŁAW / WIZAMOR
WIĘCBORK)
HEKTOS Sławomir Pokraka
HYDROSILA EU Sp. z o.o.
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL Heinrich Rodenbostel GmbH
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak
OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. J.
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PW GROUP GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SIMENA SPÓŁDZIELNIA – ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
TERRA Sp. z o.o.
TRELLEBORG BOHEMIA a.s.
TT TECHNOLOGY
WYTWÓRNIA SIT SITONO
0804 Zespoły żniwne, zespoły tnące/Combine harvester heads, cutters
EMMAROL Sp. z o.o.
GĄSKA Sp.j.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. J.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
TRELLEBORG BOHEMIA a.s.
ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
0805 Rozdrabniacze słomy/Choppers for combine harvesters’
ABBEY MACHINERY

203

Branżowy spis wystawców
List of exhibitors by trade
ASKET Roman Długi
DOZAGRO Radosław Rybacki
EMMAROL Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PPHU ,,TAD – LEN” Świtała Tadeusz
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
9. Zbiór zielonek/Forage harvest
0901 Technika zbioru zielonek/Forage harvesting technology
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
BayWa AG Technik
FHU Joanna Bojanowska
FIRMA KOŁASZEWSKI
KLESBERG 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.
MCHALE ENGINEERING LTD
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MESKO-ROL Sp. z o.o.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
SPAWEX
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
ZAMET
ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
0902 Kosiarki/Rotary and disc mowers
ABBEY MACHINERY
AGCO Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KLESBERG 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.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD
MESKO-ROL Sp. z o.o.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
P.P.U.H. ,,POMAROL” S.A.
P.P.U.H. WOPROL
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
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PPHU ,,TAD – LEN” Świtała Tadeusz
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
SELMAR POLSKA
SEPPI M.
SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZAMET
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
0903 Spulchniacze i zgniatacze pokosów/Mower-conditioners
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
GENEU Beata Jerczyńska
GÜTTLER GmbH
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
0904 Przetrząsacze/Tedders
AGCO Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
FIRMA KOŁASZEWSKI
KLESBERG Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MESKO-ROL Sp. z o.o.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
SIPMA S.A.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
UNIMETAL Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
0905 Zgrabiarki/Windrowers
AGCO Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
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ARMASZ Arkadiusz Leciejewski
HISARLAR
KARCHEX
KLESBERG 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.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD
MESKO-ROL Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK S.c.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
P.P.U.H. ,,POMAROL” S.A.
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
SIPMA S.A.
SPAWEX
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
UNIMETAL Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
0906 Prasy zwijające/Round balers
AGCO Sp. z o.o.
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD
METAL-FACH Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
SELMA Sp. z o.o. Sp.k.
SIPMA S.A.
UNIA Sp. z o.o.
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
0907 Prasy wielkobelowe/Big balers
AGCO Sp. z o.o.
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
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0908 Sieczkarnie zbierające, ścinacze zielonkowe/Forage harvesters, mounted forage harvesters
AGROMILKA Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
ZAMET
ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
0909 Przyczepy zbierające/Self-loading trailers
AGCO Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
BAG POLSKA Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
0910 Owijarki bel/Bale wrappers
ALTRO FPH
EUROMILK
KLESBERG Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANGREN S.c. M. Woźniak M. Woźniak
MCHALE ENGINEERING LTD
METAL-FACH Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
SELMA Sp. z o.o. Sp.k.
SIPMA S.A.
ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
0911 Praso-owijarki/Baler/wrapper combinations
AGCO Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SELMA Sp. z o.o. Sp.k.
UNIA Sp. z o.o.
ZUERN HARVESTING GmbH&Co. KG
0912 Urządzenia do napełniania silosów/Distribution equipment for bunker silos
LUBAS POLIURETANY Sp.j.
MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD
ROLMET – PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE
0913 Technika wybierania kiszonki z silosów/Silage unloading equipment for bunker silos
ARKMET Arkadiusz Urbaniak
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FIRMA KOŁASZEWSKI
MCHALE ENGINEERING LTD
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
SPAWEX
10. Zbiór okopowych/Root crop harvest
1001 Technika zbioru okopowych/Root crop harvesting technology
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
UNIA Sp. z o.o.
1002 Kopaczki do ziemniaków/Potarto diggers
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
1003 Kombajny do zbioru ziemniaków/Potato harvesters
BayWa AG Technik
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
UNIA Sp. z o.o.
1004 Kombajny do zbioru buraków cukrowych/Sugar beet harvesting techniques
BayWa AG Technik
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
1005 Czyszczarko-ładowarki do buraków/Sugar beet cleaning loaders
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
11. Technika pozbiorowej obróbki plonów, konserwacji i przechowywania/Conditioning, conservation
and storage of harvest products
1101 Technika pozbiorowej obróbki plonów, konserwacji i przechowywania/Conditioning, handling,
conservation and storage of harvest products
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
ALISTAN AGRO
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
BAG POLSKA Sp. z o.o.
BUGOO ENGINEERING
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
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FRUNZE PLANT PJSC
GRAINPOL Sp. z o.o.
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KAROL Sp. z o.o.
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
LUBAS POLIURETANY Sp.j.
OMNIVENT Sp. z o.o.
PRO-VEGA
SMARTSORT
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
VVS PL Sp. z o.o.
WAKELY ENGINEERING LTD
WYTWÓRNIA SIT SITONO
ZUPTOR Sp. z o.o.
1102 Hale, magazyny, przechowalnie/Shed construction, multi-purpose sheds
4TECH Sp. z o.o. Sp.k.
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
AMAN Janusz Młynarczyk
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
ANNOPOL Anna Kaźmierczak
BIN Sp. z o.o.
BORGA Sp. z o.o.
BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.
DEVELAGRO PROSTE HALE ŁUKOWE
DITTA SERIA
ECO CONTAINERS
FHU ARBENA BIS Arkadiusz Benisz
FOX-POLAND
GLOB-STAL Emil Głuchowski
GRAINPOL Sp. z o.o.
HUESKER SYNTHETIC GmbH
HUPRO TRADE SE
IZOPANEL – PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH
KINGSPAN INSULATION Sp. z o.o.
KOBEX – HALE STALOWE
LUBAS POLIURETANY Sp.j.
MASA Zenon Kolankowski
MTM Dariusz Seferyński
OMNIVENT Sp. z o.o.
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
RICHEL GROUP
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
ROBINSONS POLSKA
SPAW-PROJEKT
STALMACH Marek Machowski
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
VVS PL Sp. z o.o.
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki
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1103 Materiały budowlane/Building materials
AMAN Janusz Młynarczyk
BORGA Sp. z o.o.
CREATON POLSKA Sp. z o.o.
FOX-POLAND
KINGSPAN INSULATION Sp. z o.o.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
PAMUŁA BIS
SPAW-PROJEKT
STALMACH Marek Machowski
TK BATO Sp. z o.o.
WOBET-HYDRET Sp.j. J.Cichecki
1104 Zbiorniki i silosy/Containers, silos and accessories
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
AGREMO Sp. z o.o.
AGRO-INSTAL Adam Kulik
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
BIN Sp. z o.o.
BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.
ECO CONTAINERS
EMILIANA SERBATOI
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
LUBAS POLIURETANY Sp.j.
MEPU OY
MICHAŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof Targoński
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
ROLMET – PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
Z.P.H.U. AGRO MET S.c.
ZUPTOR Sp. z o.o.
1105 Suszarnie do zielonek/Drying installations for forage plants
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
FRUNZE PLANT PJSC
VERVO Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
1106 Zaprawiarki/Seed dressing equipment, seed dressing installations
BUGOO ENGINEERING
BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.
LLC „IT-AGRO”
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
ZUPTOR Sp. z o.o.
1107 Techniki pozbiorowej obróbki ziarna/Storage installations for grain
AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k.
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
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BIN Sp. z o.o.
BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
FRUNZE PLANT PJSC
GRAINPOL Sp. z o.o.
KARMATECH Sp. z o.o.
LUBAS POLIURETANY Sp.j.
PAT CHOMUTOW Sp.j.
PRESOIL TM
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
SELMA Sp. z o.o. Sp.k.
SIPMA S.A.
SMARTSORT
TURBAŃSCY Sp. z o.o.
UNIA Sp. z o.o.
WAKELY ENGINEERING LTD
1108 Przenośniki do transportu ziarna/Conveying equipment for grain
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
AGREMO Sp. z o.o.
AGRO-INSTAL Adam Kulik
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BIN Sp. z o.o.
BUGOO ENGINEERING
BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
ECO CONTAINERS
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
GRAINTEC
KARMATECH Sp. z o.o.
KAROL Sp. z o.o.
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
LUBAS POLIURETANY Sp.j.
MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o.
MEPU OY
MICHAŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof Targoński
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
PRESOIL TM
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
ROLMET – PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
ZUMEC ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH Eugeniusz Cieśla
ZUPTOR Sp. z o.o.
1109 Suszarnie do ziarna/Drying installations for grain
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
AGREMO Sp. z o.o.
AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k.
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AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
BIN Sp. z o.o.
BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.
DOZAGRO Radosław Rybacki
DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARŃ Sp. z o.o. Sp.k.
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
FHU Joanna Bojanowska
FRUNZE PLANT PJSC
KARMATECH Sp. z o.o.
MEPU OY
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.
PRESOIL TM
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
UNIA Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
ZUPTOR Sp. z o.o.
1110 Młyny do ziarna/Mills and accessories (cereal, maize)
BAG POLSKA Sp. z o.o.
BIN Sp. z o.o.
BUGOO ENGINEERING
DAFAGRO-ANDO TECH Sp. z o.o.
DOZAGRO Radosław Rybacki
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
FRUNZE PLANT PJSC
KARCHEX
KARMATECH Sp. z o.o.
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
LUBAS POLIURETANY Sp.j.
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
PAT CHOMUTOW Sp.j.
PRESOIL TM
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
UNIMETAL Sp. z o.o.
WAKELY ENGINEERING LTD
WYTWÓRNIA SIT SITONO
ZUPTOR Sp. z o.o.
1111 Techniki pozbiorowej obróbki ziemniaków/Conveying and grading equipment for potatoes
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
OMNIVENT Sp. z o.o.
PRO-VEGA
REMPRODEX Sp. z o.o.
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1112 Wyposażenie przechowalni ziemniaków/Installations for storage and processing of potatoes
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
MASA Zenon Kolankowski
OMNIVENT Sp. z o.o.
PROFIDA Sp. z o.o.
PRO-VEGA
1113 Wentylacja i klimatyzacja/Storage facilities – air conditioning technology
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
ANNOPOL Anna Kaźmierczak
BIN Sp. z o.o.
BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
HUESKER SYNTHETIC GmbH
KAROL Sp. z o.o.
LUBAS POLIURETANY Sp.j.
MEPU OY
MTM Dariusz Seferyński
OMNIVENT Sp. z o.o.
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
12. Maszyny warzywnicze i sadownicze/Machinery for horticulture and orcharding
1201 Maszyny warzywnicze i sadownicze/Machinery for horticulture and orcharding
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
CYNKOMET Sp. z o.o. Czarna Białostocka
DITTA SERIA
DXD ENGINEERING POLAND Sp. z o.o.
FHU Joanna Bojanowska
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
KORBANEK Sp. z o.o.
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
MASA Zenon Kolankowski
MATERMACC S.P.A.
P.H.U. KONAR S.c.
P.P.U.H. WOPROL
PRO-VEGA
SELMAR POLSKA
SEPPI M.
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke
WACHOWSKI PPHU
1202 Ciągniki jednoosiowe i specjalne/Two-wheeled tractors and special tractors
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
1203 Osprzęt ciągników jednoosiowych i specjalnych/Machinery and equipment for two-wheeled
tractors and special tractors
BARANI NATALE & FIGLI SRL
BARTESKO P.W.
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
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METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
SEPPI M.
SPAWEX
TT TECHNOLOGY
1204 Siewniki warzywnicze/Seeders
DITTA SERIA
MATERMACC S.P.A.
1205 Sadzarki do rozsady/Planters
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
1206 Maszyny do formowania redlin/Ridge tillers
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
1207 Frezarki międzyrzędowe/Row tillers
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
1208 Technika nawadniania kropelkowego/Drip irrigation
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
1209 Kombajny do zbioru warzyw/Vegetable harvesters
AGROTECHNIK P.P.H.U.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
1210 Maszyny do zbioru owoców/Machinery for fruit growing
DITTA SERIA
1211 Sortowniki/Sorting technology
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
FRUNZE PLANT PJSC
GRAINPOL Sp. z o.o.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
PAT CHOMUTOW Sp.j.
PRO-VEGA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
1212 Przenośniki/Conveying equipment
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
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KRUKOWIAK KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
PRO-VEGA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke
SPAWEX
1213 Pojemniki/Big boxes
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
PROFIDA Sp. z o.o.
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
WYTWÓRNIA SIT SITONO
1214 Wagoworkownice/Weighing technology
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke
1215 Technika pakowania warzyw/Packing and marketing installations for vegetables
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
PRO-VEGA
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke
1216 Wyposażenie przechowalni warzyw i owoców/Storage and processing installations for
vegetables and fruit
BEDENDO PREFABBRICATI DI BEDENDO GEOM.LUCA
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
MASA Zenon Kolankowski
OMNIVENT Sp. z o.o.
P.H.U. KONAR S.c.
PROFIDA Sp. z o.o.
PRO-VEGA
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke
1217 Folia, siatka, agrowłóknina/Sheeting material, nonwovens, netting
CENTER PLAST Sp. z o.o.
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
WIMAR Mariusz Wiśniewski
13. Rolnictwo ekologiczne/Ecological farming
1301 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa ekologicznego/Machines and equipment for ecological
farming
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
APV POLSKA
ARETE Czesław Klejbuk
ASKET Roman Długi
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
EMILIANA SERBATOI
EUROMILK
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FARMET A.S.
HEMPOL Sp. z o.o.
KARMATECH Sp. z o.o.
KMP AGRI TRUCK Sp. z o.o
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ŁADOWARKI KMM – P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
P.H.U. KONAR S.c.
PAT CHOMUTOW Sp.j.
PRECON POLSKA Sp. z o.o.
PRESOIL TM
SMARTSORT
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
14. Mechanizacja produkcji zwierzęcej/Technical products and equipment for livestock farming
1401 Mechanizacja produkcji zwierzęcej/Technical products and equipment for livestock farming
AGRO A.R.W., S.r.o.
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
ANNOPOL Anna Kaźmierczak
EUROMILK
FARMTEC A.S.
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
FIRMA KOŁASZEWSKI
FPHU AGRA
GENEU Beata Jerczyńska
HOG SLAT Sp. z o.o.
JFC POLSKA Sp. z o.o.
JUSTPOL S.A. Justyna Kępa
NUWEN
PELLON Sp. z o.o.
ROLAND FIRMA PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg
SONAROL Sp.j. Najda
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
WESSTRON Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.
ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH Sp. z o.o.
ZOOTECH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
1402 Wyposażenie chlewni/Piggery equipment and instalations
ACO FUNKI
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o.
CZEKAŁA WAGI
DRG-AGRO GROUP Daniel Gogolewski
ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.
FARMTEC A.S.
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
GENEU Beata Jerczyńska
HOG SLAT Sp. z o.o.
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HUESKER SYNTHETIC GmbH
IBF POLSKA Sp. z o.o.
JUSTPOL S.A. Justyna Kępa
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
KINGSPAN INSULATION Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
MTM Dariusz Seferyński
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
PELLON Sp. z o.o.
PRECON POLSKA Sp. z o.o.
RECTICEL IZOLACJE
ROBINSONS POLSKA
ROLAND FIRMA PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg
SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
WESSTRON Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.
ZOOTECH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
ZUPTOR Sp. z o.o.
1403 Wyposażenie obór/Dairy equipment and instalations
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
BERUTEX Sp. z o.o.
DRG-AGRO GROUP Daniel Gogolewski
ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.
EUROMILK
FARMTEC A.S.
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o.
GENEU Beata Jerczyńska
GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o.
GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH & Co. KG
HUESKER SYNTHETIC GmbH
IBF POLSKA Sp. z o.o.
INOFAMA S.A.
JFC POLSKA Sp. z o.o.
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
KINGSPAN INSULATION Sp. z o.o.
KOD-MET ZPHU Zofia Kodym
KVK HYDRA KLOV
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
MTM Dariusz Seferyński
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
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PELLON Sp. z o.o.
PRECON POLSKA Sp. z o.o.
RECTICEL IZOLACJE
ROBINSONS POLSKA
ROLAND FIRMA PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg
SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.
ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH Sp. z o.o.
1404 Technika pozyskiwania i schładzania mleka/Milking and cooling technology
FARMTEC A.S.
PELLON Sp. z o.o.
THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.
1405 Wozy paszowe i technika zadawania pasz/Feed mixing and feeding instalations
ABBEY MACHINERY
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
ARKMET Arkadiusz Urbaniak
BayWa AG Technik
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
CELIKEL TARIM
DAFAGRO-ANDO TECH Sp. z o.o.
DOZAGRO Radosław Rybacki
EUROMILK
FIRMA KOŁASZEWSKI
GENEU Beata Jerczyńska
HISARLAR
JUSTPOL S.A. Justyna Kępa
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
KLESBERG Sp. z o.o.
LIZARDS Sp. z o.o.
METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
NUWEN
PELLON Sp. z o.o.
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
ROLTOP SP. Z O.O.
SAMASZ Sp. z o.o.
SANO – NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
WESSTRON Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.
ZAMET
ZOOTECH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
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1406 Technika usuwania obornika/Solid manure removing equipment
ABBEY MACHINERY
ARKMET Arkadiusz Urbaniak
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
DAFAGRO-ANDO TECH Sp. z o.o.
FARMTEC A.S.
JFC POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
PELLON Sp. z o.o.
PRECON POLSKA Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY «FARMUTIL HS» S.A.
1407 Technika zagospodarowania gnojowicy/Slurry removing and processing equipment
ABBEY MACHINERY
AGROMOTOR Tadeusz Michalak
BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o.
BREDAL POLSKA – R.B. USŁUGI I HANDEL
ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.
FARMTEC A.S.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o.
GENEU Beata Jerczyńska
IBF POLSKA Sp. z o.o.
KARCHEX
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
NDS Grzegorz Michałek
PELLON Sp. z o.o.
PRECON POLSKA Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE «POMOT» Sp. z o.o.
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
WOBET-HYDRET Sp.j. J.Cichecki
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY «FARMUTIL HS» S.A.
ZOOTECH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
1408 Technika utrzymania czystości w budynkach inwentarskich/Hygiene, disinfection and cleaning
equipment
FIRMA KOŁASZEWSKI
FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o.
GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o.
JFC POLSKA Sp. z o.o.
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
PELLON Sp. z o.o.
RECTICEL IZOLACJE
THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
WESSTRON Sp. z o.o.
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WTÓRPLAST S.A.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.
1409 Technika ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków inwentarskich/Heating, aeration and
controlled environment technology for animal housing
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
ANNOPOL Anna Kaźmierczak
BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o.
FARMTEC A.S.
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
GALMET Sp. z o.o.Sp. k.
GENEU Beata Jerczyńska
HOG SLAT Sp. z o.o.
HUESKER SYNTHETIC GmbH
JFC POLSKA Sp. z o.o.
JUSTPOL S.A. Justyna Kępa
MEPU OY
MTM Dariusz Seferyński
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
PELLON Sp. z o.o.
RECTICEL IZOLACJE
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
WESSTRON Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” S.A.
ZOOTECH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
15. Odnawialne Źródła energii/Renewable energy sources
1501 Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii/Renewable industrial raw materials and
renewable energies
AGRO A.R.W., S.r.o.
ASKET Roman Długi
DOZAGRO Radosław Rybacki
EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
FPHU AGRA
GALMET Sp. z o.o.Sp. k.
KLIMOSZ Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
METALERG Sp. z o.o. Sp.k.
P.H.U. KONAR S.c.
PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce
1502 Uprawa roślin na biomasę/Cultivated energy plants
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „POLGER-KIDO” Róża Kido, Maciej Krawczewski S.c.
1503 Produkcja energii z biomasy/Biomass energy plants
ASKET Roman Długi
KLIMOSZ Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
METALERG Sp. z o.o. Sp.k.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „POLGER-KIDO” Róża Kido, Maciej Krawczewski S.c.
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1504 Kotły na słomę/Wood firing installations
GRASO Zenon Sobiecki
KLIMOSZ Sp. z o.o.
METALERG Sp. z o.o. Sp.k.
MTM Dariusz Seferyński
STALMARK-PRODUCENT KOTŁÓW C.O.
VIADRUS A.S.
1505 Baterie słoneczne/Solar energy plants
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GALMET Sp. z o.o.Sp. k.
KLIMOSZ Sp. z o.o.
P.H.U. KONAR S.c.
PITERN Sp. z o.o.
PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce
1506 Biogazownie/Biogas plants
ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.
FARMTEC A.S.
HUESKER SYNTHETIC GmbH
KLIMOSZ Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „POLGER-KIDO” Róża Kido, Maciej Krawczewski S.c.
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
16. Technika komunalna/Technology for municipal applications
1601 Technika komunalna/Technology for municipal applications
ADR POLSKA S.A.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
ARKMET Arkadiusz Urbaniak
BayWa AG Technik
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
FHU Joanna Bojanowska
FIRMA KOŁASZEWSKI
HEKTOS Sławomir Pokraka
HEMPOL Sp. z o.o.
KLESBERG Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MARSEPLAST Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
P.P.U.H. ,,POMAROL” S.A.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
SAMASZ Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TERRA Sp. z o.o.
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UNIA Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
1602 Ciągniki i pojazdy komunalne/Tractors and municipal vehicles
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
1603 Ciągniki i pojazdy komunalne osprzęt/Tractors and municipal vehicles – accessories and spare
parts
BARTESKO P.W.
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
DIESEL SERVICE F.T.U.H.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KLESBERG Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TRELLEBORG BOHEMIA a.s.
TT TECHNOLOGY
WEIDEMANN POLSKA
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 GmbH & Co.KG
EMILIANA SERBATOI
HEMPOL Sp. z o.o.
KLESBERG Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MAKITA Sp. z o.o.
SEPPI M.
WEIDEMANN POLSKA
1605 Kosiarki trawnikowe/Lawn mowers
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG
FIRMA KOŁASZEWSKI
KAGRO Krzysztof Pankowski
MAKITA Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
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1606 Kosy spalinowe/Power mowers
MAKITA Sp. z o.o.
1607 Kosiarki bijakowe/Flail mowers
FHU Joanna Bojanowska
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELROL
HISARLAR
KAGRO Krzysztof Pankowski
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
P.P.U.H. ,,POMAROL” S.A.
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k.
SAMASZ Sp. z o.o.
SEPPI M.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
UAB AGROTEKAS
1608 Kosiarki do poboczy/Verge and embankment rotovators and mowers
FHU Joanna Bojanowska
P.P.U.H. ,,POMAROL” S.A.
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k.
SAMASZ Sp. z o.o.
SEPPI M.
UAB AGROTEKAS
1609 Zamiatarki/Sweeping machines
ADS TECHNIC S.c.
FIRMA KOŁASZEWSKI
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KLESBERG Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK S.c.
P.P.U.H. ,,POMAROL” S.A.
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
SELMAR POLSKA
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
1610 Maszyny i urządzenia do komunalnych prac ziemnych/Machinery and equipment for municipal
earthwork
ADS TECHNIC S.c.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BERGERAT MONNOYEUR DEALER MASZYN CATERPILLAR
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
EMILIANA SERBATOI
FIRMA KOŁASZEWSKI
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HEMPOL Sp. z o.o.
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KLESBERG Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
SEPPI M.
1611 Maszyny i urządzenia do zimowego utrzymania dróg/Equipment for winter services
ADS TECHNIC S.c.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BARTESKO P.W.
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
FIRMA KOŁASZEWSKI
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KLESBERG Sp. z o.o.
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
MULTITECH Radosław Górski
P.P.U.H. ,,POMAROL” S.A.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ” Gruszczewski Janusz
1612 Maszyny do kompostowania/Composting equipment and machines
BAG POLSKA Sp. z o.o.
1613 Rozrzutniki kompostu/Compost spreaders
BAG POLSKA Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
KAGRO Krzysztof Pankowski
17. Technika leśna/Forestry technology
1701 Technika leśna/Forestry technology
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BayWa AG Technik
FHU Joanna Bojanowska
FIRMA KOŁASZEWSKI
HEKTOS Sławomir Pokraka
HEMPOL Sp. z o.o.
HYLMET – HYDRAULIKA SIŁOWA, PRODUKCJA POMP HYDRAULICZNYCH I OLEJOWYCH
KLESBERG Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
PAT CHOMUTOW Sp.j.
PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k.
REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
SELMAR POLSKA
SEPPI M.
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1702 Pilarki/Power saws
MAKITA Sp. z o.o.
WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o.
1703 Łuparki do drewna/Firewood splitters
REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
1704 Specjalne ciągniki leśnie/Special forestry tractors
CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ Sp. z o.o.
HYLMET – HYDRAULIKA SIŁOWA, PRODUKCJA POMP HYDRAULICZNYCH I OLEJOWYCH
1705 Leśne maszyny uprawowe/Forestry cultivation machines
FHU Joanna Bojanowska
PAT CHOMUTOW Sp.j.
SEPPI M.
18. Środki produkcji/Farm inputs
1801 Rolnicze środki produkcji/Farm inputs
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
CENTRUM WALORYZACJI NAWOZÓW NATURALNYCH
FARMINC / AGRIVITAL INTERNATIONAL
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKA Jarosław Mansfeld
KARMATECH Sp. z o.o.
PRESOIL TM
PROBIOTICS POLSKA Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „POLGER-KIDO” Róża Kido, Maciej Krawczewski S.c.
Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk
1802 Materiał siewny/Cereal seeds
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
AGROYOUMIS Sp. z o.o.
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni
EUROPLANT HANDEL ZIEMNIAKAMI Sp. z o.o.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKA Jarosław Mansfeld
FIRMA NASIENNA „GRANUM” J. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp.j.
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
KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o.
LENKRAJ Sp. z o.o.
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o.
PLANTICO-HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
RAPOOL POLSKA Sp. z o.o.
ROLIMPEX S.A.
1803 Rozsada roślin/Vegetable plants
DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni
OXYTREE SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.

225

Branżowy spis wystawców
List of exhibitors by trade
1804 Materiał szkółkarski/Nursery materials
HURTOWNIA OGRODNICZA Bogdan Królik
INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A.
OXYTREE SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.
1805 Nawozy mineralne/Fertilizers, mineral fertilizers
AGRAMI Sp. z o.o.
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
ANWIL S.A.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
CENTRUM WALORYZACJI NAWOZÓW NATURALNYCH
GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o.
HUMUS Sp. z o.o.
KANTERS UDEN NAWÓZ NATURALNY
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
MOSTERT EN VAN DE WEG BV
NORDKALK Sp. z o.o.
ORGAMEX EN TONTRANS BV
ORGAPOWER
PPUH DOLOMIT KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.
ROLIMPEX S.A.
TEAM-ROL Sp. z o.o. ORCAL
VVS PL Sp. z o.o.
1806 Nawozy dolistne/Liquid manure
AGRAMI Sp. z o.o.
BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Siewielec Tadeusz
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „POLGER-KIDO” Róża Kido, Maciej Krawczewski S.c.
ROLIMPEX S.A.
1807 Środki ochrony roślin/Plant protection
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKA Jarosław Mansfeld
POLCALC Sp. z o.o.
VVS PL Sp. z o.o.
Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk
Z.P.U.H. BEST-PEST M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp. j.
1808 Środki do utrzymania czystości/Cleaning products
PRO-CHEM
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o.
VERVO Sp. z o.o.
Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk
ZENOX.pl
1809 Opakowania/Packaging material
CAST S.A.
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FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKA Jarosław Mansfeld
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
WIMAR Mariusz Wiśniewski
1810 Folia rolnicza/Farm sheeting
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
BAG POLSKA Sp. z o.o.
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
CENTER PLAST Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
ERG BIERUŃ FOLIE
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKA Jarosław Mansfeld
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
1811 Sznurek do pras/Binder twines
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
CENTER PLAST Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DEFALIN GROUP S.A.
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
WIMAR Mariusz Wiśniewski
1812 Siatka do pras/Wrapping nets for round bales
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
CENTER PLAST Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
1813 Folia do owijania bel/Stretch film sheeting for bale silage
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
CAST S.A.
CENTER PLAST Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
ERG BIERUŃ FOLIE
ROLNICZA GRUPA ZAKUPOWA
1814 Pasze/Feeders
AGROYOUMIS Sp. z o.o.
BERG+SCHMIDT POLSKA
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie
DANBRED Sp. z o.o. Sp.k.
DOLFOS Sp. z o.o. Sp.k.
FIRMA ROZALCZYK
HOHBURG MINERALFUTTER GmbH
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
NEOROL Sp. z o.o.

227

Branżowy spis wystawców
List of exhibitors by trade
PIAST PASZE Sp. z o.o.
SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.
TASOMIX
VVS PL Sp. z o.o.
WAKELY ENGINEERING LTD
1815 Dodatki paszowe/Feed admixtures
BERG+SCHMIDT POLSKA
DOLFOS Sp. z o.o. Sp.k.
GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o.
HOHBURG MINERALFUTTER GmbH
LENKRAJ Sp. z o.o.
SANO – NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT Sp. z o.o.
SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.
VVS PL Sp. z o.o.
WAKELY ENGINEERING LTD
19. Komponenty, części zamienne i osprzęt/Components, spare parts and accessories
1901 Komponenty, części zamienne i osprzęt/Components, spare parts and accessories
ABBEY MACHINERY
ADR POLSKA S.A.
ADS TECHNIC S.c.
AGRO CHŁOPECKI Sp.j.
AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AGROFARM PHU
AGROLAND Sp. z o.o.
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMET Sp. z o.o.
AGROMEX
AGROPLAST
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AGRO-WIKT Sp. z o.o.
ALFA USZCZELNIENIA TECHNICZNE
AMA POLAND Sp. z o.o.
ARGO-HYTOS POLSKA Sp. z o.o.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
ATZLINGER GmbH
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BAGRAMET Sp. z o.o.
BayWa AG Technik
BEPCO POLSKA Sp. z o.o. ( dawniej AGRO-JAN S.c.)
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR
BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański
BULMACH Sp. z o.o.
CANTONI GROUP
EMILIANA SERBATOI
EXPARTO S.c.
EXPOSERVICE UKRAINA
FARMET A.S.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k.
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GOOD – BELTS Sp. z o.o.
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
GRUPA HYDROTOR (HYDROTOR TUCHOLA / AGROMET ZEHS LUBAŃ / WPH WROCŁAW / WIZAMOR
WIĘCBORK)
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. – DYSTRYBUCJA LEISTER
HEKTOS Sławomir Pokraka
HEMPOL Sp. z o.o.
HORPOL J.I.A.T. HORECZY Sp.j.
HYLMET – HYDRAULIKA SIŁOWA, PRODUKCJA POMP HYDRAULICZNYCH I OLEJOWYCH
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL Heinrich Rodenbostel GmbH
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
IT PARTS Sp. z o.o.
Jacek Mocny
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
KLESBERG Sp. z o.o.
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KRM-TRADE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
MADEJSKI Sp.j.
MAHLE POLSKA Sp. z o.o.
MECHANIK S.c. Stanisław Zarzecki, Jan Tomaszewski
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MOTO-REMO Sp.j.
NORD NAPĘDY Sp. z o.o.
PAMUŁA BIS
PIMA-AGRO S.c. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGROMER Jacek Marciszewski
QUAY B.H.U. Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o.
SCHARMÜLLER GmbH & Co KG
SF-FILTER Sp. z o.o.
SH HYBSZ Sp. z o.o.
SIMENA SPÓŁDZIELNIA – ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
SONAROL Sp.j. Najda
STEELPRESS Sp. z o.o.
TABO – 2 – Tadeusz Janicki i Spółka – Sp.j.
TECHMOT Sp. z o.o.
TERRA Sp. z o.o.
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
TRELLEBORG BOHEMIA a.s.
TT TECHNOLOGY
UNI-TRUCK JAROSŁAW MANKA
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
VIVANOL Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
ZENOX.pl
ZŁOTECKI Sp. z o.o.
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1902 Części do maszyn rolniczych/Spare parts for agricultural machinery
ABBEY MACHINERY
AGRO CHŁOPECKI Sp.j.
AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AGROFARM PHU
AGROLAND Sp. z o.o.
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMET Sp. z o.o.
AGROMEX
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGROPLAST
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AGRO-WIKT Sp. z o.o.
ALFA USZCZELNIENIA TECHNICZNE
AMA POLAND Sp. z o.o.
ARGO-HYTOS POLSKA Sp. z o.o.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
ATZLINGER GmbH
AWEMAK-ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BAGRAMET Sp. z o.o.
BARANI NATALE & FIGLI SRL
BARTESKO P.W.
BayWa AG Technik
BEPCO POLSKA Sp. z o.o. ( dawniej AGRO-JAN S.c.)
BERGERAT MONNOYEUR DEALER MASZYN CATERPILLAR
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR
BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański
BULMACH Sp. z o.o.
CAMSO POLSKA S.A.
CANTONI GROUP
DD Sp. z o.o.
DIESEL SERVICE F.T.U.H.
EXPARTO S.c.
EXPOSERVICE UKRAINA
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A.
FARMET A.S.
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k.
FRUNZE PLANT PJSC
GĄSKA Sp.j.
GOOD – BELTS Sp. z o.o.
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
GRUPA HYDROTOR (HYDROTOR TUCHOLA / AGROMET ZEHS LUBAŃ / WPH WROCŁAW / WIZAMOR
WIĘCBORK)
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
HEKTOS Sławomir Pokraka
HORPOL J.I.A.T. HORECZY Sp.j.
HYLMET – HYDRAULIKA SIŁOWA, PRODUKCJA POMP HYDRAULICZNYCH I OLEJOWYCH
IT PARTS Sp. z o.o.
Jacek Mocny
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
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KARMATECH Sp. z o.o.
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KORBANEK Sp. z o.o.
KRM-TRADE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LIZARDS Sp. z o.o.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MADEJSKI Sp.j.
MAHLE POLSKA Sp. z o.o.
MARSEPLAST Sp. z o.o.
MECHANIK S.c. Stanisław Zarzecki, Jan Tomaszewski
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
MOTO-REMO Sp.j.
MTM BEARINGS
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak
NDS Grzegorz Michałek
NOKIAN TYRES S.r.o.
NTN-SNR POLSKA Sp. z o.o.
PAMUŁA BIS
PIMA-AGRO S.c. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PPHU TABO KUŹNIA Tomasz Janicki
PRESOIL TM
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGROMER Jacek Marciszewski
QUAY B.H.U. Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT Mieczysław Szymkowiak
SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o.
SCHARMÜLLER GmbH & Co KG
SH HYBSZ Sp. z o.o.
STEELPRESS Sp. z o.o.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TABO – 2 – Tadeusz Janicki i Spółka – Sp.j.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TECHMOT Sp. z o.o.
TRELLEBORG BOHEMIA a.s.
TT TECHNOLOGY
UAB ,,CRAFT BEARINGS»
UNIA Sp. z o.o.
UNI-TRUCK JAROSŁAW MANKA
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
ZENOX.pl
ZŁOTECKI Sp. z o.o.
ZVL SLOVAKIA Sp. z o.o.
1903 Części i podzespoły do ciągników/Spare parts for tractors
AGRO CHŁOPECKI Sp.j.
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AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AGROFARM PHU
AGROLAND Sp. z o.o.
AGROMEX
AGROTEX Przemysław Adamowicz
ALFA USZCZELNIENIA TECHNICZNE
AMA POLAND Sp. z o.o.
ARGO-HYTOS POLSKA Sp. z o.o.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
ATZLINGER GmbH
BARANI NATALE & FIGLI SRL
BayWa AG Technik
BEPCO POLSKA Sp. z o.o. ( dawniej AGRO-JAN S.c.)
BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański
BULMACH Sp. z o.o.
CAMSO POLSKA S.A.
DIESEL SERVICE F.T.U.H.
EXPOSERVICE UKRAINA
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A.
FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k.
GĄSKA Sp.j.
GOOD – BELTS Sp. z o.o.
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
HEKTOS Sławomir Pokraka
HORPOL J.I.A.T. HORECZY Sp.j.
HYLMET – HYDRAULIKA SIŁOWA, PRODUKCJA POMP HYDRAULICZNYCH I OLEJOWYCH
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL Heinrich Rodenbostel GmbH
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
IT PARTS Sp. z o.o.
Jacek Mocny
KABER
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
KRM-TRADE Sp. z o.o.
LIZARDS Sp. z o.o.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
MADEJSKI Sp.j.
MAHLE POLSKA Sp. z o.o.
MECHANIK S.c. Stanisław Zarzecki, Jan Tomaszewski
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MOTO-REMO Sp.j.
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak
NOKIAN TYRES S.r.o.
NTN-SNR POLSKA Sp. z o.o.
PAMUŁA BIS
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGROMER Jacek Marciszewski
QUAY B.H.U. Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT Mieczysław Szymkowiak
SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o.
SCHARMÜLLER GmbH & Co KG
SIMENA SPÓŁDZIELNIA – ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
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TECHMOT Sp. z o.o.
TRELLEBORG BOHEMIA a.s.
TT TECHNOLOGY
UAB ,,CRAFT BEARINGS”
UNI-TRUCK JAROSŁAW MANKA
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
WYTWÓRNIA USZCZELEK MORPAK Paweł Jaworski
ZENOX.pl
ZŁOTECKI Sp. z o.o.
1904 Elektronika w maszynach rolniczych/Agricultural electronics
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AMA POLAND Sp. z o.o.
ARETE Czesław Klejbuk
ARGO-HYTOS POLSKA Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański
BULMACH Sp. z o.o.
EKOTRONIC Marek Janus
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
HEKTOS Sławomir Pokraka
HORPOL J.I.A.T. HORECZY Sp.j.
IT PARTS Sp. z o.o.
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
LIZARDS Sp. z o.o.
MECHANIK S.c. Stanisław Zarzecki, Jan Tomaszewski
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGROMER Jacek Marciszewski
SH HYBSZ Sp. z o.o.
TECHMOT Sp. z o.o.
TEXA POLAND Sp. z o.o.
TT TECHNOLOGY
ZENOX.pl
1905 Oleje i smary/Lubricants and fuels
AGROBERG Renata I Stanisław Berg S.c.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o.
ARGO-HYTOS POLSKA Sp. z o.o.
BayWa AG Technik
BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański
EMILIANA SERBATOI
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
IT PARTS Sp. z o.o.
LIZARDS Sp. z o.o.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
ORLEN OIL Sp. z o.o.
PROOIL S.c.
QUAY B.H.U. Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
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VIVANOL Sp. z o.o.
ZENOX.pl
1906 Felgi/Wheel rims
AGROFARM PHU
AGROTECHNIK P.P.H.U.
CAMSO POLSKA S.A.
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
PAMUŁA BIS
TECHMOT Sp. z o.o.
VIVANOL Sp. z o.o.
ZENOX.pl
1907 Opony/Tyres
AGROFARM PHU
AGROTECHNIK P.P.H.U.
CAMSO POLSKA S.A.
CONTINENTAL OPONY POLSKA Sp. z o.o.
EXPOSERVICE UKRAINA
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
HANDLOPEX S.A.
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
KABAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j.
KRM-TRADE Sp. z o.o.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
MOTO-AGRO J. Błoch, D. Dziuba Sp.j.
NOKIAN TYRES S.r.o.
PAMUŁA BIS
PUH Tomasz Borowczyk
TECHMOT Sp. z o.o.
TERRA Sp. z o.o.
VIVANOL Sp. z o.o.
ZENOX.pl
1908 Koła bliźniacze/Dual wheels
AGROTECHNIK P.P.H.U.
CAMSO POLSKA S.A.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
PAMUŁA BIS
TERRA Sp. z o.o.
1909 Akumulatory/Batteries
AUTOPART S.A.
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ZENOX.pl
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1910 Myjki ciśnieniowe/Cleaning equipment
BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański
GENEU Beata Jerczyńska
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
MAKITA Sp. z o.o.
P.W. MARWIS Marcin Wiśniewski
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
1911 Generatory prądu/Emergency power generating units, generators
BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
MAKITA Sp. z o.o.
PAMUŁA BIS
PROMA POLSKA Sp. z o.o.
SPAWEX
WA-TECH AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
1912 Narzędzia/Tools
AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZO HANDLOWE FAST Stefan Fabijański
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. – DYSTRYBUCJA LEISTER
HEKTOS Sławomir Pokraka
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
Jacek Mocny
KAROL Sp. z o.o.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
MILWAKUEE (TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE Sp. z o.o.)
PAMUŁA BIS
PROMA POLSKA Sp. z o.o.
PROOIL S.c.
QUAY B.H.U. Sp. z o.o.
RYWAL-RHC Sp. z o.o.
TEXA POLAND Sp. z o.o.
UNIMETAL Sp. z o.o.
UNIOR KOVASKA INDUSTRIJA D.d
VERVO Sp. z o.o.
VIRAGO PRODUKT S.c.
ZENOX.pl
1913 Wyposażenie warsztatów/Workshop supplies
AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o.
BayWa AG Technik
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. – DYSTRYBUCJA LEISTER
HEKTOS Sławomir Pokraka
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o.
Jacek Mocny
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KAROL Sp. z o.o.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
MAHLE POLSKA Sp. z o.o.
MILWAKUEE (TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE Sp. z o.o.)
MTM Dariusz Seferyński
P.W. MARWIS Marcin Wiśniewski
PAMUŁA BIS
PROMA POLSKA Sp. z o.o.
PROOIL S.c.
QUAY B.H.U. Sp. z o.o.
RYWAL-RHC Sp. z o.o.
TEXA POLAND Sp. z o.o.
UNIMETAL Sp. z o.o.
UNIOR KOVASKA INDUSTRIJA D.d
VERVO Sp. z o.o.
VIVANOL Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO
ZENOX.pl
20. Technika pomiarowa/Measuring and weighing technology
2001 Technika pomiarowa/Measuring and weighing technology
ARGO-HYTOS POLSKA Sp. z o.o.
GRAINPOL Sp. z o.o.
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. – DYSTRYBUCJA LEISTER
HEKTOS Sławomir Pokraka
KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o.
LUNA POLSKA Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
OMNIVENT Sp. z o.o.
PAMUŁA BIS
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
TPI Sp. z o.o.
2002 Wagi elektroniczne/Electronic scales
CZEKAŁA WAGI
DITTA SERIA
FABRYKA WAG KALISTO Sp. z o.o.
KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
MIARY I WAGI
WESSTRON Sp. z o.o.
ZUPTOR Sp. z o.o.
2003 Wilgotnościomierze/Hygrometers
GRAINPOL Sp. z o.o.
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
MIARY I WAGI
OMNIVENT Sp. z o.o.
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
ZENOX.pl
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2004 Mierniki wilgotności ziarna/Cereal sampling devices
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
GRAINPOL Sp. z o.o.
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp.k.
MIARY I WAGI
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
2005 Termometry/Thermometers
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. – DYSTRYBUCJA LEISTER
OMNIVENT Sp. z o.o.
2006 Stacje pogodowe/Meteorological stations
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur
EKOTRONIC Marek Janus
2007 Urządzenia do pobierania prób gleby/Soil sampling devices
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur
BLUE FIFTY
2008 Telemetria/Telemetry
AGROSPOT Sp. z o.o.
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur
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
KST KONSULTING Sp. z o.o.
2102 Zarządzanie i doradztwo rolnicze/Management and consultancy
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur
KST KONSULTING Sp. z o.o.
NDS Grzegorz Michałek
TPI Sp. z o.o.
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z/S
W TULCACH Sp. z o.o.
2103 Komputerowe oprogramowanie/Computer application
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
AGROSPOT Sp. z o.o.
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur
EAGRONOM
KST KONSULTING Sp. z o.o.
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
WESSTRON Sp. z o.o.
2104 Internet/Internet, online services
EAGRONOM
OTOMOTO
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TOP TRAKTOR.PL – OGŁOSZENIA ROLNICZE
2105 Zastosowanie GPS/Global Positioning System applications
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
AGROSPOT Sp. z o.o.
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur
EAGRONOM
EKOTRONIC Marek Janus
KST KONSULTING Sp. z o.o.
MY DATA PLANT by KLEFFMANN GROUP
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TPI Sp. z o.o.
2106 Rolnictwo precyzyjne/Precision Farming
AGRICON-POLSKA Sp. z o.o.
AGROSPOT Sp. z o.o.
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur
EAGRONOM
EKOTRONIC Marek Janus
KST KONSULTING Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MY DATA PLANT by KLEFFMANN GROUP
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TPI Sp. z o.o.
2107 Prasa i wydawnictwa fachowe/Professional literature, specialized journals, publishers
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AKTUALNOŚCI WYDAWNICTWO TARGOWE Małgorzata Lamenta-Przybylska
DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA
FARMER
FARMER.PL
HORTPRESS Sp. z o.o.
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.
SADYOGRODY.PL
TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA
WDR WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
2108 Instytuty naukowe, uczelnie/Research, scence, Universities
LENKRAJ Sp. z o.o.
TPI Sp. z o.o.
2109 Ministerstwa, instytucje rządowe, organizacje rolnicze/Offices, institutions and farming
organizations
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH
2110 Transport, spedycja, logistyka/Transport services, forwarders, Logistics
BARTESKO P.W.
ECO CONTAINERS
LOMAX PALIWA Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE
MASA Zenon Kolankowski
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2111 Banki, leasing/Banks, leasing
ALIOR BANK S.A.
P.H.U. KONAR S.c.
PKO LEASING S.A.
SANTANDER LEASING S.A.
2112 Ubezpieczenia/Insurance
AGRO UBEZPIECZENIA (POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH)
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PZU S.A.
22. Maszyny używane/Used machine
2201 Maszyny używane/Used machine
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
BayWa AG Technik
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. – DYSTRYBUCJA LEISTER
HEMPOL Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
2202 Handel maszynami używanymi/Used machine offers
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
BayWa AG Technik
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
23. Pozostałe/Others
2301 Pozostałe/Others
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
ALISTAN AGRO
ATZLINGER GmbH
BEDENDO PREFABBRICATI DI BEDENDO GEOM.LUCA
ECO CONTAINERS
FLORIAN CENTRUM S.A.
FLYARGO
GOBARTO 500
HAERING POLSKA Sp. z o.o.
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. – DYSTRYBUCJA LEISTER
HEKTOS Sławomir Pokraka
HEMPOL Sp. z o.o.
HYUNDAI Karlik
IZOPANEL – PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH
JASTEF Sp. z o.o.
KINGSPAN INSULATION Sp. z o.o.
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Branżowy spis wystawców
List of exhibitors by trade
KLIMOSZ Sp. z o.o.
LIBERO Sp. z o.o.
LOMAX PALIWA Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
MINOS AGRARTECHNIK DEUTSCHLAND GmbH
ORLEN OIL Sp. z o.o.
OTOMOTO
OVIMEX Sp. z o.o.
PEUGEOT Karlik
PFLEGEHELDEN POLSKA
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.
SCHARMÜLLER GmbH & Co KG
SONAROL Sp.j. Najda
SPAW-PROJEKT
STALMARK-PRODUCENT KOTŁÓW C.O.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
TECHMOT Sp. z o.o.
TIME S.A. MURATOR PROJEKTY
TK BATO Sp. z o.o.
TOYOTA CENTRUM POZNAŃ
TT TECHNOLOGY
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
VERVO Sp. z o.o.
WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
WOBET-HYDRET Sp.j. J.Cichecki
ZAKŁADY MIĘSNE BM KOBYLIN Sp. z o.o.
2302 Usługi maszynami rolniczymi/Agricultural machinery services
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k.
AGROMIX PUP Sp. z o.o.
AGROSPOT Sp. z o.o.
KARMATECH Sp. z o.o.
PRESOIL TM
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
2303 Zbiorniki i stacje paliw/Fuel filling stations
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
DEX-OIL Sp. z o.o.
EMILIANA SERBATOI
GASPOL S.A.
JASTEF Sp. z o.o.
JFC POLSKA Sp. z o.o.
LOMAX PALIWA Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
WOBET-HYDRET Sp.j. J.Cichecki
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Nazwa firmy

Rodzaj maszyny

Producent

Typ/rodzaj

Szer.
rob.

Uwagi
Ciągmik
Fendt

AMAZONEN-WERKE
H.DREYER GmbH&Co.KG

Rozsiewacz Nawozów
Mineralnych

ZA-TS

Zawieszany

24 m

BOGBALLE A/S

Rozsiewacz Nawozów
Mineralnych

Bogballe

M35W Plus

24 m

KORBANEK Sp. z o.o.

Rozsiewacz Nawozów
Mineralnych

Sulky

X50 Econov Isobus

24 m

KUHN-MASZYNY
ROLNICZE SP. Z O.O.

Rozsiewacz Nawozów
Mineralnych

Rauch

AXIS-H302EMC+W 24 m JD6155R

KVERNELAND GROUP
POLSKA Sp. z o.o.

Rozsiewacz Nawozów
Mineralnych

KVERNELAND

Exacta TL
GEOSPREAD

24 m

UNIA Sp. z o.o.

Rozsiewacz Nawozów
Mineralnych

Unia

zawieszany MXL
1600 premium

24 m

AGRO-MASZ Paweł Nowak

Agregat do siewu
bezpośredniego

Agro-Masz

SNT300

3m

HORSCH MASCHINEN
GMBH

Agregat do siewu
bezpośredniego

Horsch

Focus 4TD

4m

KORBANEK Sp. z o.o.

Agregat do siewu
bezpośredniego

Arbos

ASF UST Directa

4,5 m

AGRO-MASZ Paweł Nowak Agregat do siewu mulcz

Agro-Masz

ATO30+SR300TT

3m

AGRO-MASZ Paweł Nowak Agregat do siewu mulcz

Agro-Masz

BM75

FARMET A.S.

Arbos
5130

Arbos
5130
To jest
brona
mulczowa

Agregat do siewu mulcz

Farmet a.s.

Falcon 6 PRO

6m

GOSPODARSTWO
ROLNE KRZYSZTOF
SMELA

Agregat do siewu mulcz

Smela
„Maszyny
rolnicze”

Tygrys GTWS 3.0

3m

220KM

KUHN-MASZYNY
ROLNICZE SP. Z O.O.

Agregat do siewu mulcz

Khun

Performer 6000

6m

JD9630RX

KUHN-MASZYNY
ROLNICZE SP. Z O.O.

Agregat do siewu mulcz

Khun

Espro 6000R

6m

JD8400

AGRO-MASZ Paweł Nowak

Agregat do siewu
pasowego

Agro-Masz

SALVIS Z

3m

CZAJKOWSKI MASZYNY
Sp. z o.o.

Agregat do siewu
pasowego

Czajkowski

ST 400+ PS 400

4m

UNIA Sp. z o.o.

Agregat do siewu
pasowego

Unia

USF1600/Hawk/
Delta 8+ sekcji

3m

URSUS DYSTRYBUCJA
Sp. z o.o.

Agregat do siewu
pasowego

Claydon

Hybrid T4

4m

Ciągnik
JD 7250R

Ursus
25014
250KM
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Nawozy Yara – gwarancja równomierności wysiewu
Jednym z kluczowych parametrów gwarantujących równomierności wysiewu nawozów jest, prócz odpowiedniego rozsiewacza, użycie wysokiej jakości nawozu. Takie nawozy produkuje firma Yara. Dzięki odpowiedniej
granulacji, uzyskiwanej w procesie produkcji, szerokość wysiewu nawozów Yara sięga nawet 42 m. Brak frakcji
pylistej sprawia, że podczas wysiewu nawozów nie widać charakterystycznego dla słabej jakości nawozów białego kurzu.
YaraBela® NITROMAG, który do tej pory występował pod nazwą YaraBela® Extran 27 (CAN) to nawóz cieszący
się dużą popularnością na całym świecie. Zrównoważona zawartość azotu w obu formach (amonowej i azotanowej) oraz dodatkowy magnez i wapń w składzie zapewniają roślinom wydajne i efektywne pobieranie składników pokarmowych. Warto dodać, że produkt ma bardzo niski ślad węglowy, dzięki czemu spełnia najwyższe
standardy ochrony środowiska.
Już niebawem YaraBela® NITROMAG jako pierwszy produkt Yara będzie zawierał prócz tradycyjnego koloru
granul niebieskie granule gwarantujące pochodzenie z fabryki Yara i podkreślające najwyższą jakość nawozu.
Z tego powodu firma planuje docelowo wzbogacić o niebieskie granule całą linię produktów YaraBela®.
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John Deere - MachineSync – Synchronizacja pracy maszyn w nowej odsłonie
Do tej pory system MachineSync był znany głównie z współpracy kombajnu z ciągnikiem. Kombajn w trakcie
koszenia i wyładunku przejmuje kontrolę na ciągnikiem z przyczepą dzięki czemu cały proces jest bez stresowy
dla operatora zarówno kombajnu jak i ciągnika.
System telematyczny JDLink umożliwia również dzielenie się pomiędzy kilkoma maszynami mapą pokrycia oraz
wysyłanie pomiędzy nimi linii naprowadzania. Właśnie dzielenie się mapą pokrycia będzie pokazywane podczas
pokazów na AgroShow w Bednarach. Podczas pokazu 2 rozsiewacze pracujące na wyświetlaczach JohnDeere
Commandenter 4600 będą współdzielić mapę pokrycia co w praktyce oznacza, że po pierwszym przejeździe
rozsiewacza „1” z wysiewem nawozu, nastąpi przejazd rozsiewacza „2”, który będzie automatycznie wyłączał
sekcje wysiewające w miejscach w których wysiew nawozu już nastąpił. Rozwiązanie to umożliwia współpracę
wielu rozsiewaczy i opryskiwaczy na tym samym polu. Jest to unikatowy system na rynku, który wpływa na duże
oszczędności nawozów oraz środków ochrony roślin oraz zapewnia dużo większą produktywność wykonywanych zabiegów.
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Pokaz rolnictwa precyzyjnego
Precision farming demonstration

FIRMA BĘDĄCA PRODUCENTEM NAJWIĘKSZYCH I NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE ROZSIEWACZY NAWOZÓW MINERALNYCH.
Jesteśmy jednym z wiodących producentów rozsiewaczy nawozów mineralnych na świecie. Przez 365 dni
w roku pracujemy nad rozwojem i produkcją najlepszych technik rozsiewania nawozów mineralnych – technik,
które od pokoleń są naszą pasją.
W 1934 roku, we wiosce Bogballe, nasz założyciel Anders Peter Laursen rozpoczął produkcję urządzeń do produkcji drobiu. Czas się zmieniły i na początku lat 50-tych XX wieku uwaga firmy skupiała się na dobrze znanych
niebieskich rozsiewaczach nawozu. Dzisiejsi właściciele BOGBALLE A/S są przedstawicielami już trzeciego
pokolenia, które przekazuje rodzinne tradycje dalej.
Optymalna funkcjonalność i budowa przyjazna dla użytkownika są oparte na latach praktycznego doświadczenia
we współpracy z rolnikami z całego świata.
Dysponujemy najnowocześniejszymi obiektami produkcyjnymi oraz sprawdzonymi obiektami zajmującymi się
rozwojem i pełnymi badaniami w naszych halach testowych. Przez cały rok analizujemy specyfikacje nawozów,
testujemy i tworzymy tabele wysiewu poprzez rozsiewanie ponad 200 ton nawozu każdego roku. Nasza hala
testowa jest jedną z największych i najbardziej zaawansowanych w Europie, oraz jest jedynym obiektem posiadającym dwa systemy do zarządzania testowania 2D i 3D.
TEN KTO WAŻY, MA PEŁNĄ KONTROLĘ. PONAD 30 LAT ROZWOJU.
Jako pionier techniki ważenia, firma Bogballe od 30 lat udoskonala system ważenia. Jest to obecnie system,
który określa najwyższe standardy precyzyjnej dystrybucji.
Technika jest oparta na zasadzie 1:1, w której ciężar faktycznej zawartości leja jest stale monitorowany. Stopień
przepływu wychodzącego z leja jest stosownie dopasowany w celu uzyskania docelowej ilości nawozu (kg/ha).
Wkład bezpośrednio zapewnia 100% kontroli w zakresie ilości i zawartości rozsiewanego nawozu podczas prac
w polu.
Wykorzystujemy mocną celę ważącą o nośności do 6 ton w połączeniu z równoległą ramą podwójną, co skutkuje
ścisłymi pomiarami zawartości leja. Bezkompromisowa technika ważenia zapewniająca doskonałą precyzję.
System stale monitoruje faktyczny stopień przepływu i informuje operatora za pośrednictwem urządzenia CALIBRATOR ZURF lub Terminala ISOBUS
INTELIGENTNE STEROWANIE – PRECYZJA ZAPEWNIANA POPRZEZ PODWÓJNĄ KONTROLĘ
W celu zapewnienia dokładnego ważenia w każdych warunkach, rozsiewacz jest wyposażony w funkcję inteligentnego
sterowania (IC), która łączy w sobie dwa istotne elementy:
Akcelerometr i pochyłomierz.
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Akcelerometr rejestruje i oddziela uderzenia i wstrząsy od jazdy po nierównym podłożu, dzięki czemu rejestrowana jest wyłącznie faktyczna zawartość leja.
Pochyłomierz rejestruje pozycję rozsiewacza względem płaszczyzny poziomej, aby zapewnić precyzyjne sterowanie nawet podczas pracy na skarpach.
M35W PLUS
Szerokość robocza (m)

12 - 24

Pojemność (l)

1 800 – 3 500

Ładowność (kg)

1 980 – 3 500

Waga netto maszyny min./maks. (kg)

534/636
Wymiary leja

Szerokość leja (cm)

290

Głębokość leja (cm)

140
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Rozsiewacz zawieszany, dwutarczowy AMAZONE ZA-TS Ultra Profis Hydro
Rozsiewacz ten należy do nowej rodziny rozsiewaczy zawieszanych odśrodkowych o niespotykanych do tej
pory parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Prezentowana maszyna ma pojemność zbiornika na nawóz wynoszącą 4200 l. Specyficzny kształt tego zbiornika w jego podstawowej dolnej części (700 l) wykonany
jest z jednego kawałka blachy metodą głębokiego tłoczenia. Nie posiada więc spawów i kantów co wpływa na
łatwość osypywania się nawozu do otworów roboczych i mieszadeł wolnoobrotowych (60 obr/min) co optymalizuje rozkład poprzeczny i wzdłużny. Posiada komunikację ISOBUS a wiec jest kompatybilny z wszystkimi
terminalami w tym standardzie. W związku z posiadanym innowacyjnym systemem dozowania pozwalającym
na przepustowość otworów roboczych do 10,8 kg/sek i techniką ważenia z częstotliwością 200 Hz oraz max
efektywną szerokością roboczą do 54 m, można uzyskiwać teoretyczne wydajności powierzchniowe do 50 ha/h.
W rozsiewaczu tym zintegrowany jest na tarczach obustronny system rozsiewu granicznego AutoTS, uaktywniany z terminala obsługowego. Dodatkowo prezentowana maszyna posiada system AGRUS TWIN składający
się z 7 czujników radarowych na tarczą dla elektronicznej optymalizacji rozkładu poprzecznego nawozu podczas
pracy, gdy zmienią się warunki rozsiewu np. zmiana średnicy granul czy odkładanie się pyłu nawozowego na
łopatkach rozsiewających. Rozsiewacz ZA-TS może wykorzystywać wszystkie dostępne systemy w oparciu
o GPS, a więc Switch, Maps, Track oraz jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi na rynku czujnikami azotu
online. Można go wyposażyć w wiele elementów ułatwiających eksploatacje takich jak rolowana plandeka, kółka
postojowe itd.
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KUHN – RAUCH AXIS-H 30.2 EMC+W – Rozsiewacz nawozów z napędem hydraulicznym
Najwyższa jakość pracy, dzięki systemowi EMC, który kontroluje natężenie przepływu nawozu przez lewą i prawą zasuwę i w razie odchyleń, automatycznie koryguje otwarcie zasuwy. Rozsiewacz wyposażony w systemy
GPS CONTROL i VARISPREAD Dynamic płynnie i w pełni automatycznie reguluje szerokość roboczą oraz dawkę wysiewu, w odróżnieniu od standardowego sterowania sekcjami. Dzięki zastosowaniu szybko reagujących
siłowników odpowiedzialnych za zmianę punktu spadania nawozu na tarcze, system VARISPREAD Dynamic
umożliwia praktycznie bezstopniową zmianę szerokości roboczej na klinach pola.
Rozsiewacze AXIS z systemem GPS-Control są wyposażone w wyjątkowy system sterowania wysiewem na
uwrociach OptiPoint. System OptiPoint określa optymalny punkt otwierania i zamykania zasuw dozujących na
uwrociach dla każdego rodzaju nawozu i każdej szerokości roboczej. System ISOBUS w wyposażeniu seryjnym
– kompatybilny z różnymi terminalami sterującymi ISOBUS dostępnymi na rynku lub terminalem sterującym
KUHN CCI.
Firma RAUCH samodzielnie opracowuje urządzenia i oprogramowania niezbędne dla systemu ISOBUS, co
pozwala spełniać oczekiwania profesjonalnych rolników i podążać za nowymi trendami cyfrowego rolnictwa. Do
rozwiązań firmy RAUCH w zakresie cyfrowego rolnictwa można między innymi zaliczyć:
• Nawożenie na podstawie map aplikacyjnych w formacie ISOXML lub Shape
• Wysiew różnej ilości nawozu z lewej i z prawej strony rozsiewacza
• Wymiana danych z Internetem i aplikacją RAUCH „Tabele wysiewu” za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
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Korbanek – Rozsiewacz nawozów SULKY X50+ Econov ISOBUS
Do skonstruowania rozsiewacza nawozów SULKY X50+ ECONOV ISOBUS wykorzystano obrotowe stanowisko
kontrolne CEMIB, dające obraz rozsiewu 3D, uwzględniający rzeczywisty kształt rozsiewanego nawozu granulowanego (przypominający kształtem „rogala”). Dzięki temu zastosowano na maszynie innowacyjny system
rozsiewający połączony z układem ECONOV obsługującym 12 sekcji rozsiewu, wykorzystujący zmienny punkt
spadania granulatu na tarczę wysiewającą.
Rozsiewacz jest wyposażony w technologię ISOBUS, a do jego obsługi wykorzystywany jest terminal uniwersalny QUARTZ 800. Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość zastosowania zmiennego dawkowania niezależnie
na prawą i na lewą stronę rozsiewacza. Maksymalna pojemność rozsiewacza wynosi 4200 litrów, jeśli jest wyposażony w plandekę. W zależności od
zamontowanych łopatek maksymalna
szerokość robocza wynosi 50 m. W wyposażeniu również układ rozsiewu granicznego TRIBORD 3D z prawej strony
maszyny, który może korzystać z automatyki ustawień READY TO SPREAD
(RDS) za pośrednictwem usługi internetowej FERTITEST.
Zalety rozsiewacza i jego innowacyjność
to: dokładność rozsiewu, układ rozsiewający EPSILON SYSTEM z dwupiętroFot. Rozsiewacz SULKY X50+ ECONOV ISOBUS w czasie pracy.
wymi łopatkami rozsiewającymi (łącznie
pokrycie pola 8 warstwami granulatu), mieszadło sprężyste zapewniające równomierny przepływ dozowanego
granulatu, wykorzystanie sekcji rozsiewu i technologii GPS umożliwia osiągnięcie wymiernych oszczędności,
możliwość wykorzystania usługi internetowej FERTITEST do szybkiego ustawienia rozsiewacza, możliwość
współpracy z innymi systemami, innych producentów w zakresie nawigacji jak i zmiennego dawkowania, możliwość zmiennego dawkowania niezależnie na prawą i na lewą stronę rozsiewacza.
Dodajmy, że rozsiewacz otrzymał Złoty Medal podczas Targów POLAGRA PREMIERY 2018.

Rozsiewacz SULKY X50+ ECONOV ISOBUS i schemat układu rozłączania sekcji ECONOV z 12 sekcjami rozsiewu,
po prawej Terminal Uniwersalny QUARTZ 800.
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Rozsiewacz nawozów Kverneland Exacta TL GEOSPREAD®
Exacta TL GEOSPREAD® jest reprezentantem szerokiej gamy rozsiewaczy nawozów Kverneland przystosowanych do wymagań rolnictwa precyzyjnego. Szereg maszyn GEOSPREAD® obejmuje modele o pojemności
skrzyni od 1100 do 3900 litrów i szerokościach roboczych w zakresie od 10 do 36, a w szczególnych przypadkach nawet ponad 50 metrów.
Maszyna bazuje na unikalnym systemie wysiewu CentreFlow, wyposażonym w osiem łopatek na każdym z dysków, który gwarantuje równomierny rozkład nawozu, nie niszczy jego struktury, a także minimalizuje wpływ
wiatru oraz skłonów na dokładność wysiewu. Prosta konstrukcja maszyny oparta na sprawdzonych rozwiązaniach i mechanicznych przekładniach gwarantuje wieloletnia bezawaryjną pracę co znalazło odzwierciedlenie
w dwuletnim okresie gwarancji.
W celu zapewnienia najwyższej precyzji wysiewu Exacta TL GEOSPREAD® korzysta z wagi opartej na aż czterech czujnikach wagowych oraz czujniku referencyjnym zapewniającym prawidłowy odczyt również w trudnym
terenie i na pochyłościach. Cały system opiera się na technologii ISOBUS co pozwala na współpracę rozsiewacza np. z najnowszym dwuekranowym terminalem IsoMatch Tellus PROlub certyfikowanymi sterownikami
innych producentów. Pakiet GEOCONTROL pozwala min. na pracę ze zmiennym dawkowaniem w oparciu
o mapy zasobności gleb (VR), automatyczną kontrolę sekcji (SC), dokumentację wykonywanych zabiegów i wyznaczanie ścieżek kolejnych przejazdów. Exacta TL GEOSPREAD® to maszyna, w której znalazło zastosowanie wieloletnie doświadczenie firmy Kverneland w produkcji maszyn przystosowanych do wymagań rolnictwa
precyzyjnego.
Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko w celu zapoznania się ze szczegółami tej przemyślanej konstrukcji,
a także z nowościami które firma Kverneland przygotowała na nadchodzący sezon.
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UNIA – Polski producent maszyn rolniczych posiadający 4 fabryki oraz mający historię
sięgająca 135 lat
Producent maszyn uprawowych – pługi i agregaty uprawowe, siewników i agregatów uprawowo-siewnych,
rozsiewaczy i rozrzutników, pras, owijarek, kosiarek, sadzarek, kombajnów do ziemniaków oraz urządzeń i technologii do przechowywania ziarna.
MXL 1600 premium
Rozsiewacz MXL 1600 premium zdecydowanie wyróżnia na tle innych systemów dozowania dawki nawozu stosowych w rozsiewaczach. Sercem tego precyzyjnego systemu SDS jest podajnik ślimakowy, z którego
granule nawozu trafiają na rynienkę i dalej spadają na centralny punkt tarczy rozsiewającej, co do minimum
ogranicza uszkodzenia granulek nawozu. Praca z rozsiewaczem MXL premium to najwyższy standard pracy
przy użyciu hydraulicznego napędu ślimaków. Pozwala na pełną kontrolę wysiewanej dawki przy użyciu najnowszych rozwiązań dedykowanych dla precyzyjnego rolnictwa. Precyzje wysiewu ze zmiennym dawkowaniem
zapewnia komputer UTS pracujący w standardzie ISOBUS. Dla marki UNIA produkuje go niemiecka firma Müller
Elektronik. Największą zaletą tego rozwiązania jest możliwość wysiewu nawozu na podstawie map zasobności
pola w składniki pokarmowe oraz umożliwia wykonywanie jazdy równoległej. Jest to szczególnie przydatne, gdy
pole nie jest obsiane i nie ma na nim ścieżek technologicznych.
Maksymalna szerokość robocza rozsiewaczy MXL premium wynosi 36 m.
Dostępne są cztery modele ze zbiornikami o pojemnościach: 1200, 1600, 2100 i 3000 litrów.
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Pokaz techniki siewu zbóż w systemie uproszczonym
Demonstration of cereal sowing technique in conservation tillage
Agro-Masz – ATO
Agregaty serii AT to maszyny będące urzeczywistnieniem idei stworzenia konstrukcji uprawowej o niskiej masie
i zwartej budowie. Dzięki wbudowanemu układowi hydropak może pracować w połączeniu z siewnikami zbożowymi lub siewnikami poplonów tworząc kombinację uprawowo-siewną, wydajną i prostą w obsłudze. ATO jest
maszyną półzawieszaną. Dzięki temu rozwiązaniu zapotrzebowanie mocy na zestaw ATO + SR300 spada do
zaledwie 100 KM.
Nasze agregaty talerzowe standardowo wyposażone są w piasty bezobsługowe, w których sercu pracują łożyska tożsame do tych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Cały układ jest zabezpieczany za pomocą
uszczelniaczy kasetowych, najskuteczniejszych w ciężkich warunkach prac polowych.
Odpowiedni dla wysokich prędkości roboczych kąt natarcia oraz kąt podcinania talerzy pozwala uzyskać użytkownikowi możliwie najpełniejszy efekt wymieszania resztek pożniwnych z ziemią przy zmniejszonym do 75 cm
rozstawie rzędów talerzy.
Talerze o średnicy 560 mm mocowane są na pojedynczych uchwytach amortyzowanych przez układ czterech
gumowych elastomerów, które chronią skutecznie talerze przed uszkodzeniami. Amortyzatory niwelują dodatkowo drgania przenoszone na maszynę. Odpowiedni profil uchwytu jest skonstruowany by nie dopuścić do
blokowania się między nim, a pracującym talerzem kamieni.
Aktywne ekrany umiejscowione na skraju obu sekcji talerzy ograniczają strefę odkładania ziemi przez talerze
skrajne zapobiegając powstawaniu kolein na łączeniach przejazdów. Na wypadek nadmiernego zagłębienia
lub natrafienia na dużą przeszkodę uchwyty ekranu mocowane są do ramy za pomocą połączeń pływających,
umożliwiających ekranom uchylenie się w górę podczas kolizji. Ekrany mają możliwość regulacji jego głębokości
i położenia wzdłużnego.
Regulowany hydraulicznie wał oponowy służy do zagęszczania spulchnionej gleby gwarantując bardziej równomierne wschody. Duże znaczenie ma fakt, że elastyczna guma jest mało podatna na oblepianie glebą. Poza tym
wał spełnia również funkcję transportową agregatu.
Szerokość: 3.0 m; Waga: 1880 kg; Wymagana Moc: 100 KM; Ilość talerzy: 24 szt
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Agro-Masz – BM75
Brona mulczowa stosowana jest do uprawy ściernisk, zapewniając równomierne rozgrabienie i wytrząśnięcie
z niej nasion, które opadają na spulchnioną glebę, i szybko kiełkują pod warstwą mulczu. Zapewnia zniszczenie
płytko zakorzenionych chwastów i samosiewów. Równomiernie wyrównuje pole zgrabiając resztki pożniwne,
przy czym płytko przykrywa nasiona poplonów. Brona stosowana jest do przygotowywania pola w uproszczonej uprawie bezorkowej, czy w siewie bezpośrednim. Brona mulczowa pomaga również w pielęgnacji użytków
zielonych oraz zapewnia wygrabienie i roztrząśnięcie resztek roślinnych, nacięcie darni, częściowe zniszczenie
chwastów, i niwelację kretowisk.
Brona mulczowa naszej produkcji jest przeznaczona dla tych, którzy chcą jednolicie przegrabić duże ilości pozostałych resztek pożniwnych i płytko spulchnić wierzchnią warstwę gleby oszczędzając przy tym maksimum
swojego czasu. Jest to możliwe, dzięki wytrzymałej konstrukcji, która pozwala na prace przy prędkości nawet
20 km/h.
Dla wygody użytkownika kąt natarcia palców roboczych i głębokość pracy talerzy regulowane są siłownikami
hydraulicznymi, dzięki czemu dostosowanie maszyny do własnych potrzeb jest wyjątkowo proste i zajmuje kilka
sekund.
brona mulczowa naszej produkcji jest przystosowana do połączenia z siewnikiem poplonów SP200. Daje to
możliwość zwiększenia wydajności podłoża, aeracji podłoża, niszczenia chwastów i siania poplonów za jednym
przejazdem.
Szerokość: 7.5 m
Waga: 2050 kg
Wymagana moc: 120 – 170 KM
Ilość palców roboczych: 120 szt
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Agro-Masz – SALVIS Z
Siewnik pneumatyczny służący do uprawy ziemi w technologii pasowej. Maszyna umożliwia jednoczesny wysiew nasion i nawozu.
Maszyna wyposażona jest w 2 rzędy kół dogniatająco-wyrównujących. Zadaniem pierwszego rzędu jest przygotowanie gleby przed sekcją uprawową po przez ugniatanie. Ponad to, zastosowanie przedniego rzędu kół
zapobiega zapadaniu się siewnika na lekkiej glebie. Drugi rząd wyrównuje glebę przed sekcją wysiewającą.
W skład sekcji uprawowej wchodzi 9 talerzy tnących z zabezpieczeniem sprężynowym oraz 9 zębów z zabezpieczeniem i regulacją hydrauliczną, do których przymocowane są rury odpowiedzialne za transport nawozu
ze zbiornika do gleby. Tak wyposażona maszyna spulchnia i miesza glebę, ale jej nie odwraca, zostawiając na
powierzchni resztki pożniwne, które chronią glebę przed erozją.
Sekcja wysiewająca wyposażona została w 18 niezależnych redlic dwutalerzowych, których talerze mają średnicę 340 mm. Zadaniem redlicy dwutalerzowej jest wycięcie równego i czystego rowka wysiewu bez wciskania resztek pożniwnych w ziemię. Do sekcji wysiewającej należy również podwójny aparat wysiewający, który
zwiększa równomierność wysiewu oraz zespół rolek dogniatająco-kopiujących, które zagęszczają pas gleby
zapewniając lepsze podsiąkanie wody i dają optymalne warunki do wschodu nasion.
Siewnik Salvis wyposażony został w zbiornik nasion o pojemności 2050 litrów oraz zbiornik nawozu o pojemności
1750 litrów. Ponadto zbiornik nawozu wykonany został z blachy kwasoodpornej. Dostęp do obu zbiorników ułatwiają stabilne schody z wytłoczeniami antypoślizgowymi, dzięki którym możemy poruszać się pewnie i bezpiecznie.
Szerokość: 3.0 m
Waga: 5200 kg
Wymagana moc: 180-250 KM
Ilość zębów: 9 szt.
Ilość redlic: 18 szt.
Ilość talerzy: 9
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Agro-Masz – SN3000
Połączenie siewnika nabudowanego z różnymi typami agregatów pozwala na doskonałe dobranie zestawu uprawowo-siewnego do każdego rodzaju gleb. Siewnik można również wykorzystać do siewu poplonów.
Na zestaw uprawowo-siewny SN300 składa się siewnik ze skrzynią ładunkową o pojemności 700 litrów i 24 redlicami talerzowymi (redlica z pojedynczym talerzem i kołem kopiującym) nabudowany na agregat bierny: z dwoma
rzędami zębów lub z dwiema sekcjami talerzy ø 460 mm lub aktywną broną wirnikową. Całość współpracuje
z wałem doprawiającym typu packer bądź gumowym.
Ta kompaktowa kombinacja uprawowo-siewna charakteryzuje się bardzo dobrym rozłożeniem masy. Technolodzy i projektanci poświęcili wiele uwagi, by zaprojektować zestaw odpowiednio lekki, o zwartej budowie i środku
ciężkości maksymalnie zbliżonym do ciągnika. Opracowana konstrukcja daje możliwość zagregowania zestawu
uprawowo-siewnego z traktorami o stosunkowo niskiej mocy.
Przekładnia bezstopniowa – serce siewnika – zbudowana jest w oparciu o układ krzywkowy ze sprzęgłami
kierunkowymi. Nastawień dokonuje się w oparciu o dużą, wygodną skalę odwołującą się do wskazań tabeli
wysiewu. Wysokiej jakości podzespoły pracujące w sercu przekładni dają pewność długiej żywotności przy zachowaniu dużej precyzji dozowania ziarna.
Zagarniacz sprężynowy z prostą mechaniczną regulacją kąta pracy i nacisku na glebę dostosowany jest do
pracy nawet przy dużej ilości słomy zalegającej na powierzchni pola. Zęby sprężyste w kształcie litery – L znakomicie zakrywają redliny i wyrównują powierzchnię pola.
Siewnik może zostać wyposażony w układ służący zakładaniu ścieżek technologicznych. Operator sam decyduje w jaki sposób chce sterować tym układem mając możliwość wyboru między przełącznikiem mechanicznym,
sterownikiem elektrycznym i komputerem.
Szerokość: 3.0 m
Waga: 1000 kg
Ilość redlic: 24 szt
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Agro-Masz – SR
Siewnik zbożowy SR zaprojektowany został do wysiewu nasion zbóż, roślin motylkowych, rzepaku. Umożliwia
również siew poplonów. Może pracować jako maszyna samodzielna, bądź w zestawie z różnego typu agregatami uprawowymi wyposażonymi w hydropak. Wyposażony w redlice stopkowe jest najlepszą propozycją do
pracy na polach z niewielką ilością masy organicznej, z redlicami talerzowymi zaś radzi sobie świetnie nawet
w warunkach siewu w mulcz.
Redlica talerzowa została zestawiona z ułożyskowanym gumowym kołem kopiującym, które warunkuje poziom
zagłębiania redlicy. Regulację głębokości ułatwia wygodny sworzeń zabezpieczany zawleczką.
Skala wbudowana w układ centralnej regulacji zagłębiania (w wersji z redlicami stopkowymi) i docisku redlic
wysiewających pozwoli Ci uzyskać precyzję i powtarzalność nastawień. Zawsze już będziesz mógł perfekcyjnie
ustawić swoją maszynę do konkretnego gatunku ziaren i rzeczywistych warunków glebowych.
Solidna i zwarta budowa ramy połączona ze zbiornikiem ziarna o dużej pojemności wykonanym w technologii
połączeń nitowanych ze stali gatunkowej dodatkowo przetłaczanej co zapewnia wysoką trwałość i długą żywotność maszyny, zaprojektowane tak by siewnik mógł pracować jako maszyna samodzielna oraz w zestawie po
sprzężeniu z agregatami wyposażonymi w hydropak. Zbiornik wyposażono w pływakowy wskaźnik poziomu dla
stałej kontroli ilości ziarna.
Przekładnia bezstopniowa – serce siewnika – zbudowana w oparciu o układ krzywkowy ze sprzęgłami kierunkowymi. Nastawień dokonuje się w oparciu o dużą, wygodną skalę odwołującą się do wskazań tabeli wysiewu.
Wysokiej jakości podzespoły pracujące w sercu przekładni dają pewność długiej żywotności przy zachowaniu
dużej precyzji dozowania ziarna.
SR300 z redlicą dwutalerzową:
Szerokość: 3.0 m
Waga: 860 kg
Ilość redlic: 25 szt.
Wymagana moc: 60-80 KM
Pojemność zbiornika: 550 l
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Czajkowski Maszyny – ST 450/PS 400
Firma Czajkowski Maszyny prezentuj agregat do uprawy pasowej Czajkowski ST 450 wraz z przystawką siewną
PS 400. Nasze Polskie agregaty są przede wszystkim uniwersalne.
Dzięki przystawce siewnej PS, dowolnemu siewnikowi punktowemu lub sadzarce możemy siać lub sadzić praktycznie każdą roślinę zaczynając od buraków poprzez kukurydzę, fasolę, groch, rzepak, konopie, tytoń, brokuł
a kończąc na zbożach.
Innowacyjna konstrukcja pozwala na kompleksowe przygotowanie gleby pod siew, czyli spulchnienie i napowietrzenie z jednoczesną aplikacją nawet dwóch rodzajów nawozów oraz wysiew nasion. Wszystkie te zabiegi
odbywają się w jednym przejeździe co przekłada się na oszczędność czasu oraz poniesione nakłady min. na
paliwo, nawozy i materiał siewny.
Prezentowany agregat w tej konfiguracji ma szerokość roboczą 4 m, posiada hydrauliczne zabezpieczenie elementów roboczych oraz system off-set. Wyposażony jest w zbiornik 2 komorowy o łącznej pojemności 3900 l.
Za wysiew nasion i nawozu odpowiadają dwa elektryczne aparaty wysiewające.
Nasze maszyny projektujemy zmyślą o rolnikach. Każdą maszynę dostosowujemy indywidualnie pod warunki
polowe klienta. Jako jedyny producent dajemy możliwość rozbudowy agregatu.
Poprzez możliwość dołożenia dodatkowych ram nośnych, wału oponowego oraz serca maszyny czyli ramek
roboczych, szerokość robocza agregatu może zwiększyć się o nawet 3 m!
Dzięki tej możliwości rolnik, który rozwija swoje gospodarstwo kupując większy ciągnik nie musi kupować nowego agregatu do uprawy pasowej a jedynie dokupuje zestaw PLUS, który umożliwia zwiększenie szerokości jego
agregatu, tak aby praca stała się wydajniejsza a cała inwestycja była bardziej rentowna.
Jeżeli interesuję Cię jak zmniejszyć koszty utrzymania gospodarstwa oraz jak poprawić życie glebowe na Twoich
polach, koniecznie zajrzyj na nasze stoisko nr 220 w sektorze E zlokalizowane przy głównym pasie.
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Farmet – Modułowy siewnik talerzowy Falcon PRO
Modułowy siewnik Falcon PRO sprawdza się zarówno w technologiach minimalizacji jak i konwencjonalnych.
Poza tym nadaje się do siewu w każdych warunkach i technologii – po orce, podorywce, w mulcz oraz w ściernisko. Pozwala on na siew dwu różnych odmian na dwie głębokości z opcją jednoczesnego głębszego podsiewu
nawozu, skorzystania z pasowej uprawy i siewu STRIP-TILL. Szerokość rzędów jest wybierana przez użytkownika. Doskonale przygotowuje łoże siewne z optymalnym zagęszczeniem gleby.
Opis technologii
Modułowy agregat siewny Falcon PRO poprzez wariantowość jest przeznaczony do wszystkich warunków glebowych i technologii. Szczególnie minimalizacyjnych wykorzystując technologię siewu w nieprzygotowany grunt
z aplikacją nawozów.. Natomiast w tradycyjnej technologii z siewem w przygotowaną glebą może w pełni korzystać z dużej prędkości pracy, wykorzystując, doskonałą stabilność i zwrotność.
Falcon łączy przygotowanie gleby, nawożenie i siew w jednej operacji
Falcon PRO łączy przygotowanie gleby, nawożenie i właściwy siew w jednej operacji, w jednym przejeździe.
Koncepcja siewnika opiera się na wariantowości i kombinacji wszystkich sekcji roboczych oraz ich zamienności. Pomiędzy sekcją uprawową a sekcją wysiewającą znajduje się wał oponowy ze zintegrowanymi kołami
transportowymi. Niskociśnieniowe opony doskonale zagęszczają glebę w łożu siewnym przed każdą redlicą
wysiewającą. Koła są odporne na uszkodzenia.
Podczas jednego przejazdu wysieje 2 rośliny, które jednocześnie nawozi
Falcon PRO to kompaktowy siewnik o niskiej wadze i niskim oporze. Elementem standardowego wyposażenia
jest elektroniczny system sterowania i kontroli. W ofercie są maszyny od podstawowej najtańszej wersji bez
nawożenia aż po możliwość wysiewu 2 roślin lub odmian (niezależne wysiewane ilości i głębokość siewu nasion)
z nawożeniem.
Wysoka wydajność i jakość pracy
• Wysoka prędkość pracy do 20 km/godz.
• Niski opór dzięki niskiej wadze i dużym kołom.
• Krótkie przestoje załadunkowe dzięki dużej objętości zbiornika.
• Szybkie zawracanie na nawrotach dzięki krótkiej, zwartej konstrukcji.
• Precyzyjna kontrola głębokości z optymalnym zagęszczeniem gleby.
• Idealne wyrównanie i zagęszczanie powierzchni przed redlicami siewnymi.
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Horsch – Focus 4 TD
Siewnik do uprawy bezorkowej Focus 4 TD o szerokości roboczej 4,00 m i szerokości transportowej 2,98 m ma
pojemność zbiornika podwójnego 5 000 l (w podziale 40:60 / 2 000:3 000 litrów).
Koncepcja maszyny Focus TD. Pierwszym zespołem roboczym jest brona zębowa z 14 zębami w wersji o szerokości 4 m. Siła wyzwolenia każdego z zębów wynosi 630 kg, i mogą odchylać się o 26 cm Zapewnia ona
głębokie spulchnianie roli dokładnie pod rzędami nasion, a przez to dokładne definiowanie masy gleby przerośniętej korzeniami. Ponadto sekcja zębowa realizuje usuwanie długich pozostałości pożniwnych z masy gleby
przerośniętej korzeniami oraz transport wilgotnej gleby do warstwy kiełkowania. Zęby są wyposażone w redlice
wysiewające, które umożliwiają odkładanie nawozu pod wysianymi rzędami nasion plonu głównego. Zęby rozstawione są co 28,6 cm – ślad do śladu. Za zespołem zębów znajdują się tarcze wyrównujące, które można
ustawić na dwa sposoby pracy: wyrównywanie lub zamykanie szczelin.
Aby rozszerzyć spektrum zastosowań, w Focus TD można wymienić system zębów na system brony talerzowej.
Średnica talerzy wynosi 46 cm. Dzięki temu Focus można stosować tak jak typowe Pronto DC – jeżeli np. w wilgotnych warunkach nie jest wymagana uprawa za pomocą zębów.
Kolejnym segmentem jest wał oponowy o średni 100 cm, którego opony mają rozmiar 210/95-24 AS. Jego
działanie zapewnia ukierunkowane, głębokie zagęszczanie i zapewnienie dobrego kontaktu z glebą. Skutkuje to
optymalnym przygotowaniem gleby przed redlicami wysiewającymi nasiona.
Ostatnim segmentem roboczym siewnika Focus 4TD jest belka z redlicami wysiewającymi TurboDisc. Dostępne
są wersje z 14 lub 28 redlicami. Dzięki temu można wybrać rozstaw rzędów roślin co 14,3 dla 28 redlic lub
28,6 cm dla 14 redlic. W siewie rzędowym przy odstępie między rzędami 28,6 cm cm po zębie TerraGrip i oponie
zawsze podąża centralnie redlica TurboDisc. W wysiewie rzędowym przy odstępie między rzędami 14 cm po
zębie TerraGrip i oponie zawsze podążają dwie redlice TurboDisc. Ząb TerraGrip spulchnia glebę pośrodku,
gdzie odkładany jest nawóz, między dwoma rzędami roślin.
Nacisk redlic można regulować w bardzo szerokim zakresie od 5 do 120 kg. Redlice wysiewające TurboDisc
umożliwiają precyzyjny siew w wilgotnych glebach zawierających małe ilości pozostałości pożniwnych. Optymalna prędkość robocza siewnika Focus 4TD zawiera się w zakresie od 6–10 km/h. Zapotrzebowanie na moc
wynosi nie mniej niż 200 KM.
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KUHN PERFORMER 6000
AGREGAT ŚCIERNISKOWY DO GŁĘBOKIEJ UPRAWY GLEBY
Tam, gdzie terminy agrotechniczne pozostawiają niewiele czasu, a gleba wymaga głębszej uprawy po żniwach,
z pomocą przychodzi agregat ścierniskowy PERFORMER:
• Kompleksowa uprawa gleby podczas jednego przejazdu: podczas krótkich okienek pogodowych PERFORMER zapewnia głębokie rozluźnienie i doprawienie gleby w jednym przejeździe. Doskonale radzi sobie
ze wszystkimi rodzajami resztek pożniwnych, dzięki możliwości sterowania pracą poszczególnych zespołów roboczych: talerze uprawowe, zęby i wał (mogą pracować wszystkie lub tylko wybrane). Przykładowo,
podczas jesiennych zabiegów możliwe jest podniesienie wału lub praca w pozycji pływającej na lekkich
glebach.
• Wydajna praca w każdych warunkach, dzięki zabezpieczeniu hydraulicznemu Non-Stop, w którym punkt
wyzwolenia można regulować do nacisku 900 kg, co zapewnia stabilną pracę, nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych.
• Pełna uniwersalność dzięki niezależnym hydraulicznym regulacjom sekcji talerzówki/zębów/talerzy wyrównujących/wału.
• Wydajne mieszanie resztek pożniwnych z glebą za pomocą 4 rzędów specjalnie wygiętych zębów, pracujących na głębokości do 35 cm roboczych: HD-Liner 700 zapewniający silniejsze zagęszczenie lub nowy, podwójny wał z pierścieniami o profilu „U” przeznaczonym do powierzchniowego zagęszczenia z jednoczesnym
spulchnianiem gleby.
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KUHN ESPRO 6000R
UNIWERSALNY SIEWNIK PNEUMATYCZNY
Siewniki ESPRO otworzyły nowy rozdział w historii firmy KUHN związany z uniwersalnymi rozwiązaniami do
siewu w różnych warunkach roboczych. Przystosowane zarówno do siewu po orce, jak i w technologiach bezpłużnych, siewniki te zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań rolników. Charakteryzują
się przede wszystkim wysoką wydajnością roboczą: duża zwrotność, automatyczne sterowanie sekwencjami
na uwrociach, możliwość precyzyjnego siewu z dużą prędkością.
ESPRO to wszechstronny siewnik o wyjątkowo małych wymaganiach pod względem siły uciągu, pozwalających
ograniczyć zużycie paliwa. Osiągnięto to głównie dzięki specjalnej koncepcji wału oponowego, umieszczonego
przed sekcjami wysiewającymi.
Kluczem do szybkiego i precyzyjnego siewu są sekcje wysiewające CROSSFLEX zamontowane na profilach
o przekroju krzyża z zastosowaniem pioluretanowych rolek. Utrzymują one stały docisk i dokładnie kopiują nierówności terenu. Zapewnia to precyzyjne umieszczanie nasion w glebie podczas pracy przy prędkości roboczej
nawet do 17 km/h.
Przednie talerze, głębokość siewu i nacisk redlic wysiewających na glebę można regulować za pomocą łatwo
dostępnych zacisków na siłownikach hydraulicznych – nie ma potrzeby wchodzenia na maszynę, aby ją wyregulować. Siewnik ESPRO to również maszyna, kompatybilna z systemem ISOBUS, który znacznie ułatwia
zarządzanie pracą i wymianę danych między siewnikiem, ciągnikiem i komputerem.
W 2016 roku DLG (niemieckie towarzystwo rolnicze) przetestowało siewnik ESPRO 6000R w teście statycznym
i polowym. Maszyna została wyróżniona znakiem jakości ‘DLG approved’.
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Korbanek –Siewniki zbożowy do siewu metodą bezpośrednią ARBOS ASF UST DIREKTA
Nowością na wystawie AGROSHOW 2018 jest siewnik do siewu bezpośredniego, bezorkowego ARBOS
ASF UST DIREKTA. Jest to siewnik zbożowy, pneumatyczny, dostępny w szerokościach roboczych 4,5 oraz
6,0 m. Model prezentowany na pokazach ma szerokość roboczą 4,5 m. Siewnik umożliwia w jednym przejeździe zarówno wysiew materiału siewnego jak i nawozu granulowanego. Został zbudowany na silnej ramie,
z układem kopiującym na równoległoboku i wyposażony w specjalne sekcje wysiewające UST („Under Surface Technology”).
Końcówka sekcji otwierająca glebę jest hartowana węglikiem wolframu, aby zapewnić bardzo niewielkie zużycie
na glebach piaszczystych i zakamienionych. Otwarta końcówka tworzy wąską bruzdę przed skrzydłem UST,
które jest głębsze i pozwala na rozsiewanie nawozu centralnie poniżej nasion. Opatentowane redlice „skrzydła”
podążają za nimi i podnoszą powierzchnię gleby, która pozostawia miejsce dla nasion. Oprócz tworzenia warstwy siewnej, skrzydła redlicowe przebiją także wszelkie korzenie chwastów i pozwolą szybko i mocno osadzić
wysiewane ziarno w glebie. W siewniku o szerokości 4,50 m, zbiornik został podzielony na materiał siewny
(2000 litrów) i na nawóz granulowany (1000 litrów), co użytkownikowi daje dużą autonomię.
Indywidualne dozowniki zarówno dla ziarna jak i nawozu (modele 450-F) znajdują się bezpośrednio pod zbiornikiem. Dostęp do rolek dozujących jest szybki i łatwy. Rolki dozujące napędzane mechanicznie sterują przepływem materiału siewnego i nawozu do przewodów rozdzielających na rzędy. Rolki dozujące są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego o niskim zużyciu i właściwościach antykorozyjnych. Silna turbina zapewnia
pneumatyczny transport materiału do sekcji wysiewających.

Siewnik do siewu metodą bezorkową, bezpośrednią ARBOS ASF UST DIREKTA 4,5 m.
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Gospodarstwo Rolne Krzysztof Smela – Agregat do siewu bez-orkowego
Agregat do siewu bez-orkowego
w mulcz w ściernisko z możliwością
podsiewu nawozu bezpośrednio pod
rząd wysiewanej rośliny. Zbudowany
jest z trzy-belkowego grubera w rozstawie grządzieli co 25 lub 30 cm,
w zależności od potrzeb. Za gruberem na trójpunktowym układzie
zawieszenia można zaczepić talerzówkę, bronę kolczatkę lub włókę
sprężynową których celem jest uprawienie i wyrównanie powierzchni
pola po gruberze. Następnie zastosowany jest zespół wałów. Jako pierwszy typowy żeliwny wał Campella ugniatający głębsze warstwy gleby za
którym idzie wał oponowy z przesuniętymi kołami w dwóch rzędach możliwe jest zastosowanie zamiast wału
oponowego innego a typu wał na przykład kołeczkowy w celu dociśnięcia wierzchniej warstwy gleby i stworzenia
odpowiedniej struktury gruzełkowatej. Na końcu znajduje się belka wysiewając do rzepaku w rozstawie rzędów
co 25 cm lub 30 cm ze specjalnie zaprojektowanymi redlicami w których za pojedyńczym centralnie położonym
krojem tarczowym znajduje się redlica stopkowa zadaniem której jest równomierne rozłożenie ziarna w brużdzie
dzięki czemu pod nasionami jest lekko zagęszczona gleba, na końcu redlicy znajduje się koło dogniatające służące również do kopiowania terenu do siewu zbóż dokłada się dodatkowe redlice otrzymując rozstaw 12,5 cm
w przypadku grządzieli w gruberze co 30 cm, rozstaw do rzepaku co 30 cm a do zbóż 15 cm. Belka wysiewająca
zawieszona jest na trójpunktowym układzie zawieszenia co pozwala wymienić narzędzia na przykład siewnik
punktowy do kukurydzy czy do siewu rzepaku. Dzięki rozmieszczeniu grządzieli w gruberze bezpośrednio przed
redlicami wysiewającymi z możliwością podsiewu pod nie nawozu uzyskujemy efekt spulchnienia gleby bezpośrednio pod rządkiem wysiewanej rośliny z podsianiem nawozu pod korzeń.
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Marka UNIA przedstawia zestaw do uprawy pasowej
Marka UNIA, największy polski producent maszyn rolniczych powiększył ofertę o zestaw do uprawy pasowej w technologii STRIP TILL. W jego skład wchodzą: zbiornik nawozowy zawieszany na przednim TUZ ciągnika USF 1600,
agregat do uprawy pasowej HAWK i zagregowany z nim poprzez hydropak siewnik pneumatyczny DELTA PLUS.
Szerokość robocza zestawu wynosi 3 m, a liczba uprawionych, zasilonych nawozem i obsianych nasionami pasów
gleby może wynosić: 4, 6 lub 8.
Zbiornik nawozowy przedni USF 1600:
• pojemności zbiornika to 1600 litrów
• zbiornik zawieszany jest na przednim TUZ ciągnika
• zbiornik podzielony jest na dwie równe części przegrodą, którą można demontować
• nawóz pobierany jest przez dwa aparaty wysiewające, co pozwala wysiać nawóz w dwóch różnych dawkach
• napęd aparatów w standardzie jest od koła kopiującego, natomiast jako opcja występuje napęd elektryczny z radarem mierzącym prędkość pracy
• nawóz transportowany jest pneumatycznie do rozdzielaczy zamontowanych na agregacie HAWK
HAWK to agregat do uprawy pasowej marki UNIA.
• rama agregatu jest monolityczna o szerokości 3,0 metrów
• kluczowymi elementami agregatu są sekcje uprawiające wąskie pasy gleby
• na ramie można zamontować 4 sekcje uprawowe w rozstawie 75 cm, 6 sekcji w rozstawie 45 cm lub 8 sekcji
w rozstawie 34 cm
• głównym elementem roboczym agregatu jest ząb roboczy, którego maksymalna głębokość pracy wynosi 30 cm.
Każda słupica zęba ma własne zabezpieczenie hydrauliczne
• umieszczone z tyłu zęba wyloty nawozów pozwalają wysiewać nawóz na 2 różnych poziomach oddalonych od
siebie o 7 cm
• agregat standardowo wyposażony jest w hydropak, na którym można zawiesić siewnik
DELTA plus – siewnik pneumatyczny do kukurydzy, buraków, rzepaku
• siewnik wyposażony w monolityczną ramę o szerokości 3,0 metry
• liczba zamontowanych sekcji 4, 6 lub 8
• dwa koła podporowo-napędowe wysunięte są przed ramę siewnika, co pozwala zmieniać liczbę sekcji wysiewających i wynikający z tego rozstaw obsiewanych rzędów
• dla kukurydzy przewidziany jest podstawowy rozstaw 75 cm, na który w maszynie 3-metrowej przypadają 4 sekcje. Dla buraków, rzepaku lub kukurydzy sianej na kiszonkę jest to rozstaw 45 cm (6 sekcji), a dla rzepaku sianego w węższych rzędach 34 cm (8 sekcji).
• DELTA plus jest maszyną z podciśnieniowym systemem wysiewu nasion i mechanicznym napędem tarcz wysiewających za pomocą przekładni łańcuchowej.
• maszyna została wyposażona we własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju, który służy do napędu wentylatora wytwarzającego podciśnienie w układzie wysiewu nasion
• siewnik ma podwójne ciężkie redlice talerzowe, przed którymi znajduje się element odgarniający kamienie i bryły
• nacisk jednostkowy dla każdej z sekcji możne wynosić nawet 150 kG, co pozwala używać siewnik w ekstremalnie
ciężkich warunkach glebowych
• za sterowanie pracą maszyny może odpowiadać sterowniki PM100E lub PM300E wyposażone w fotokomórki
Zapotrzebowanie na moc 3-metrowego zestawu do uprawy pasowej w technologii pasowej marki UNIA wynosi
w zależności od warunków pracy od 200 KM
Pasowa technologia uprawy gleby niesie ze sobą wiele korzyści:
• brak jakiegokolwiek wzruszania gleby pomiędzy rzędami siewu ogranicza jej wysuszanie i umożliwia rozwój życia
mikroorganizmów, dzięki którym zwiększa się m.in. tempo rozkładu materii organicznej
• gleba w uprawianych pasach jest dobrze napowietrzona i luźna, co pozwala korzeniom roślin swobodnie się
rozrastać
• nawóz dostarczany bezpośrednio pod system korzeniowy ułatwia rozwój systemu korzeniowego
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FENDT 1165MT
Fendt 1165 MT dzięki 12-cylindrowemu silnikowi AGCO Power i innowacyjnej technologii nepędu, Fendt 1165
MT wyznacza nowy standard w dziedzinie przenoszenia mocy przy pełnej zdolności poruszania się po drogach.
Charakterystyczną cechą ciągnika Fendt 1165 MT jest podwozie, spełnia ono fundamentalne koncepcje osiągnięcia jak największej powierzchni styku celem zapewnienia jak najlepszej przyczepności do podłoża i możliwie
jak najniższego nacisku na glebę.
Ciągnik Fendt 1165 MT napędzany jest przez12-cylindrowy silnik dieslowski AGCO Power. V12 zapewnia wysoki moment obrotowy i jest wyjątkowo niewrażliwy na przesilenie silnika. Silnik AGCO Power posiada pojemność
skokową wynoszącą 16,8 litra i dostępny jest w wariantach o mocy znamionowej od 457 do 598 KM. Dla ciągników Fendt 1100 MT bez podnośnika istnieje możliwość zamówienia aktywnej wychylnej belki zaczepowej. Dwa
cylindry hydrauliczne pod ciągnikiem podłączone są do jednego z tylnych zaworów sterujących i umożliwiają
wychylanie belki o 28° w obu kierunkach.
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VALTRA T174 ECOPOWER VERSU
Ciągnik w całości zaprojektowany i wykonany w Finlandii, wg opcji wybieranych przez nabywcę. Posiada silnik
o pojemności 7,4 l, generujący moc 175 KM oraz maksymalnie 190 KM w trybie transportowym i przy pracach
z WOM.
Unikalna technologia EcoPOWER, pozwala uzyskać wysoki moment obrotowy: 900 Nm już przy obrotach silnika 1100 obr./min. – gwarantuje to wysokie osiągi przy niskim zużyciu paliwa. Wyposażony w produkowaną
w Finlandii przekładnię VERSU która oferuje po 30 przełożeń do przodu i tyłu. Hydraulika o wydajności 200 l/min
z asystentem hydrauliki, osobnym zbiornikiem oleju i elektrozaworami.
Komfort zapewnia amortyzowana pneumatycznie oś przednia „Aires+” oraz przestronna, amortyzowana kabina
z klimatronikiem i małą lodówką. Sterowanie ciągnikiem jest prostsze niż obsługa smartfona, dzięki nowemu
podłokietnikowi SmartTouch z 9 calowym ekranem dotykowym, na którym operator ustawia parametry ciągnika,
maszyny i nawigacji. Nowa dźwignia jazdy umożliwia sterowanie prędkością jazdy, przekładnią podnośnikiem
czy hydrauliką bez odrywania ręki od podłokietnika.
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Agregat MZURI Pro-Til Xzact
MZURI Pro-Til Xzact to nowy agregat MZURI do precyzyjnego siewu kukurydzy, soi i słonecznika w technologii strip-till. Dostępny w wersji 3-metrowej oraz 4-metrowej lub poprzez montaż sekcji w klasycznym siewniku
MZURI PRO-TIL SELECT. Agregat można z łatwością przezbroić z powrotem do modelu standardowego, aby
wysiewać pszenicę, rzepak i inne rośliny. System Xzact jest wyposażony w elektroniczny aparat wysiewający,
który umożliwia precyzyjny wysiew pojedynczych ziaren. Stałe ciśnienie hydrauliczne na każde z ramion redlicy
wysiewającej agregatu zapewnia z kolei równą głębokość siewu.
System posiada mechanizm dozowania nasion z regulacją podciśnienia, co pozwala na ich precyzyjne rozmieszczanie, niezależnie od wielkości. Każda jednostka wysiewająca jest wyposażona w tarczę dozującą oraz
urządzenie separujące, które uniemożliwiają pomijanie lub dublowanie dozowanych nasion. Niezależny napęd
silnikiem elektrycznym pozwala zachować jednakowe odstępy pomiędzy wysiewanymi nasionami, nawet przy
zmiennej prędkości jazdy.
W przeciwieństwie do zbiorników klasycznych siewników punktowych, znajdujące się na ramionach redlic agregatu Pro-Til Xzact minizbiorniki są uzupełniane nasionami automatycznie za pomocą mechanizmu zasypowego występującego w każdej jednostce dozującej. Ziarno dostarczane jest bezpośrednio ze zbiornika głównego
agregatu Mzuri Pro-Til, co przedłuża czas ciągłej pracy i zmniejsza okresy przestoju.
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Przyczepa skrzyniowa z tylnym wywrotem BRANTNER TA 23065 PT+ POWER TUBE
Austriacka rodzinna firma HB Brantner od 75 lat zajmuje się produkcją wysokiej jakości przyczep rolniczych.
Duże doświadczenie w produkcji rolniczych przyczep transportowych owocuje produktami funkcjonalnymi, wydajnymi oraz niezawodnymi. W ofercie znajdą Państwo przyczepy jedno-dwu-trzyosiowe, przyczepy samowyładowcze, oraz przyczepy ze ścianą przesuwną Power Push+ z adapterem rozrzutnika obornika. Ładowność
przyczep waha się od 2 do 34 ton masy całkowitej.
Sprawny transport jest szczególnie ważny w przypadku transportu na przykład kiszonki. Wymagania te są jasno
określone: prosta obsługa, duża pojemność załadunku, szybki i bezproblemowy załadunek i rozładunek. Cechy
te zawsze wyróżniały przyczepy samowyładowcze BRANTNER. Dzięki gładkim ścianom wewnętrznym i standardowemu hydraulicznemu otwieraniu tylnej klapy nasza przyczepa samowyładowcza Power-Tube doskonale
nadaje się również do wszystkich innych zastosowań rolniczych i drogowych.
Prezentowany model to przyczepa skrzyniowa z tylnym wywrotem o ładowności 18 ton i wymiarach skrzyni
6500 x 2230 x 1500 mm. Rama przyczepy na która zapewniamy 10-letnia gwarancje wykonana jest ze wzmocnionego podwójnego prasowanego profilu C o wymiarach 320 x 120 mm, dla ulepszenia stabilności przyczepy
zastosowano wzmocnienie krzyżowe ramy. Skrzynia wykonana z blachy stalowej o grubości 4 mm. Ściany
boczne w kształcie beczki o absolutnie gładkiej powierzchni wewnętrznej zapewniają łatwy rozładunek materiałów sypkich. Tylna ściana przyczepy standardowo otwierana hydraulicznie wraz z rynna spustowa. Mechanizm
wywrotu zapewnia chromowany na twardo siłownik o skoku 2000 mm, kat wywrotu 50 stopni. Przyczepa wyposażona w dwuprzewodowy układ hamulcowy i 4 kola hamowane.
Oferujemy również pełną gamę akcesoriów i doposażenia dla danej przyczepy.
Dane techniczne:
• Dopuszczalna masa całkowita 24000 kg
• Masa własna 6100 kg
• Pojemność ładunkowa 22 m³ (z nadstawka 600: 30,7 m³) (z nadstawka 800: 33,6 m³)
• Dopuszczalny nacisk na zaczep holowniczy 2500 kg
• Wewnętrzny wymiar muldy 6500 x 2230 x 1500 mm
• Długość całkowita 8140 mm
• Szerokość całkowita 2550 / 3000 mm
• Wysokość zaczepu 400–1000 mm zmienne
• Rozstaw 2150 mm
• Rozstaw sprężyn 1160 mm
• Przekrój osi 120 mm (rura)
• Wysokość platformy 1340 mm
• Ogumienie 385/65 R 22.5 bieżnikowane
• Rozstaw osi 1360 mm
• Średnica cylindra 75/90/105/120–2000 mm
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PELIKAN MAX 6000
PELIKAN MAX – to seria największych opryskiwaczy polowych produkowanych przez naszą firmę, ze zbiornikiem od 3000 do 6000 litrów, z dostępnymi belkami o szerokości od 18 do 36 metrów, przeznaczona do
gospodarstw wielkoobszarowych. Są one efektem wielu lat zbierania doświadczeń i wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników. Mnogość rozwiązań pozwala optymalnie skonfigurować opryskiwacz do potrzeb i specyfiki
każdego gospodarstwa. Duża pojemność zbiornika, a także szerokie belki, komputer pokładowy, system GPS
z automatycznym wyłączaniem sekcji, sonarowe czujniki poziomowania belki, skrętna i amortyzowana oś, czy
pompa do szybkiego tankowania to rozwiązania pozwalające maksymalnie skrócić czas wykonywania zabiegów
oraz zwiększyć oszczędność w aplikowaniu środków. Dla gospodarstw, które chcą do maksimum podnieść
precyzję dawkowania środków, polecamy system zmiennego dawkowania oraz rękaw powietrzny.
Opryskiwacze PELIKAN MAX posiadają solidną, malowaną proszkowo ramę wykonaną z profili zamkniętych co
zapewnia im dużą wytrzymałość.
Belki Opryskowe stosowane w opryskiwaczach PELIKAN MAX wykonane są ze stali o podwyższonej jakości.
Ich ażurowa konstrukcja sprawia, że są lekkie i wytrzymałe. Sterowanie wszystkimi funkcjami belek opryskowych
odbywa się za pomocą elektrozaworów i wygodnego panelu z kabiny ciągnika. Opryskiwacze PELIKAN MAX
mogą być wyposażone w różnego rodzaju panele sterujące dzięki, którym będziemy mieli pewność poprawności
wykonywanych zabiegów.
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Naczepy marki METAL-FACH
Naczepy marki METAL-FACH to gotowe rozwiązania na bezpieczny i funkcjonalny transport, spełniające wymogi transportu rolniczego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy szeroki zakres konfiguracji naczepy zgodnie z Państwa
życzeniem. Realizujemy indywidualne zamówienia każdego klienta zapewnia pełną satysfakcję kupującego.
Obecnie METAL-FACH oferuje naczepy -wywrotki tylnozsypowe z zamyknięciem tylnej klapy, np. klapa wewnętrzna z zsypem, drzwi, klapo-drzwi.
Gwarancją wytrzymałości naczepy METAL-FACH jest wykonanie podwozie w konstrukcji spawane ze stali
o podwyższonej wytrzymałości DOMEX 700. Zastosowany układ jezdny trzyosiowy – stosowane są osie marki
JOST, SAF, BPW. solidność wykonania to niezawodność w eksploatacji naczepy.
Naczepy oferowane są zarówno w tradycyjnej wersji skrzyniowej, jak i w wariancie półokrągłych muld. Pojemność skrzyń od 23 do 60 m3. a wykonywane są zarówno z blachy aluminiowej jak i stalowej. Półokrągłe muldy
stalowe stosowane są głównie do transportowania urobku, kamieni czy gruzu. Muldy aluminiowe stosuje się
m.in. do przewozu płodów rolnych, nawozów, wapna, piasku.
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UNIA – Polski producent maszyn rolniczych posiadający 4 fabryki oraz mający historię sięgającą 135 lat.
Producent maszyn rolniczych – pługów, agregatów uprawowych, siewników i zestawów uprawowo-siewnych,
rozsiewaczy, rozrzutników, pras, owijarek, kosiarek, sadzarek i kombajnów do ziemniaków.
VIS ON LAND S 7+1
NOWO
• Pług obracalny półzawieszany
ŚĆ
• Przeznaczony do pracy w technologii tradycyjnej, orka wykonywana w bruździe
• Przeznaczony do pracy w technologii ON LAND, orka wykonywana bez bruzdy
• Korpusy zawieszone na bardzo mocnej ramie o przekroju 160 x 160 x 10 mm, gwarantującej długoletnią
i bezawaryjną pracę
• Do pracy w różnych, nawet w trudnych warunkach zastosowano punktową czterostopniową zmianę szerokości pracy od 37/43/49 do 53 cm na każdym korpusie
• Duży rozstaw miedzy korpusami 105 cm i prześwit pod ramą 80 cm, zapewnia pracę bez zapychania nawet
z dużą ilością resztek pożniwnych
• Pług wyposażony opcjonalnie w korpusy płużne BIG LONG do głębokości pracy ponad 30 cm . Dzięki zastosowaniu korpusu BIG LONG otrzymujemy najmniejsze opory podczas pracy i doskonałe przykrycie resztek
pożniwnych
• Pługi VIS ON LAND produkowane są z dwoma rodzajami zabezpieczeń. Bezpiecznikowe – śruba zrywalna
i Non Stop resorowe (7 piórowe) jak w prezentowanym pługu.
• Krój tarczowy odcinający ścianę bruzdy z 5 punktową regulacją głębokości pracy i zabezpieczeniem sprężynowym o średnicy talerza uzębionego 480 mm.
• Układ jezdny oparty na kole podporowo-transportowym o wymiarach 550/45-22.5 i z amortyzacją podczas
transportu
• Koło podporowe przednie ustawienia głębokości pracy pierwszego korpusu o wymiarach 10.0/80-12 .Opcjonalnie możemy zastosować koło o wymiarach 320/60-17
• Regulacja ustawienia pierwszego korpusu hydrauliczna (opcja)
• Na gleby ciężkie, zwięzłe opcjonalnie pług możemy wyposażyć w korpusy płużne , ażurowe listwowe LONG.
• Skrzydła odkładnic korpusów wyposażone zostały opcjonalnie w listwy przedłużające zagarniające górną
warstwę skiby
• Pługi produkowane są z ilością korpusów od 5 skibowych do 8 skibowych ( 5+/5+1/6+/6+1/7+/7+1/)
• Zapotrzebowanie mocy prezentowanego modelu, w zależności od warunków glebowych od 250 KM.
Pytania:
• Od którego roku produkowane są pługi. • Gdzie produkowane są pługi – miejscowość. • Ile lat tradycji ma UNIA.

VIS ON LAND S 7+1 w pozycji transportowej
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Joskin Trans-SPACE 9200
Przyczepa Trans-SPACE 9200 posiada skrzynię o pojemności 30,8 m³ (załadowana bez sterty i bez nadstawek)
i długości 9,20 m, która jest dostosowana do przewozu ziemniaków.
Na długości 6,5 m lewa burta jest o 25 cm niższa niż prawa, która podobnie jak burta przednia i klapa tylna ma
wysokość 1,50 m. Takie obniżenie ma tę zaletę, że pozwala zmniejszyć wysokość spadania ziemniaków przy
załadunku.
Dzięki nadstawce hydraulicznej o wys. 50 cm na lewej burcie i stałym nadstawkom (w opcji) o wys. 25 cm na
pozostałych burtach, skrzynia osiąga wysokość 1,75 m i pojemność 36,2 m³. Przyczepa wykonana ze stali o wysokiej granicy plastyczności: podłoga 4 mm ze stali HARDOX 400, burty 4 mm ze stali HLE 550, układ jezdny
Hydro-Tridem, podwójna oś skrętna wymuszająca, podnośnik osi przedniej, poprzeczne zawieszenie dyszla na
resorach parabolicznych (lub zawieszenie hydrauliczne w opcji).
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AGRAVIS Technik Polska Sp. z o.o
Sprzedaż i Serwis maszyn rolniczych
Telefon +48 572 487 197
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Serdecznie witamy w AGRAVIS TECHNIK POLSKA,
wkrótce otwieramy swoją działalność.
Drodzy nowi Klienci!
Obecnie jesteśmy jeszcze w fazie początkowej i planujemy rozpocząć naszą działalność
od października 2018. Wiernie i zgodnie z mottem „serwis jest naszym polem działania”
będziemy operatywnie pracować dla dobra naszych Klientów.

Nasza Oferta
Maszyny nowe
Nasz asortyment obejmuje wszystko, co AGCO ma do zaoferowania jeżeli chodzi o marki
Fendt i Valtra. Marka Fendt obejmuje pełną paletę produktów: ciągniki, kombajny, sieczkarnie, prasy kostkujące i zwijające, technologie zbioru pasz i ochronę upraw. Marka Valtra
obejmuje przede wszystkim sektor ciągników.
www.agravistechnik-polska.pl
Maszyny używane
Oprócz nowych maszyn oferujemy także duży wybór maszyn używanych w dobrym stanie.
Serwis i części
Za pośrednictwem naszego otwartego warsztatu, oferujemy Państwu także kompleksową
obsługę maszyn rolniczych. Nasza oferta obejmuje szeroką skalę usług takich jak: obsługa
zbiorów na miejscu, odbiór i zrzut, a także usługi w zakresie gruntów i lasów. Jako eksperci w
dziedzinie inżynierii rolniczej zapewniamy ciągłe serwisowanie sprzętu rolniczego. Naszym
klientom zapewniamy pełny serwis. Dowiedz się o naszych ofertach używanych maszyn na:
https://www.atc-trader.com/pl oraz https://www.ab-auction.com/pl
Witamy w świecie pracy AGRAVIS Technik Polska
Chcesz rozwijać się zawodowo, szukasz nowej pracy i jesteś zainteresowany nowo powstałą
firmą, która oferuje Ci wiele możliwości?
Trafiłes w dziesiątkę!
Zgłoś się do nas!
Podania o pracę na niżej wymienione stanowiska, prosimy składać na stronie.
kariera@agravistechnik-polska.pl:
• Sprzedawca maszyn rolniczych
• Specjalista ds. maszyn używanych
• Service Manager – Menedżer warsztatu

• Księgowy / Księgowa
• Mechanik
• Praktykanci w zakresie usług i warsztatu

Czekamy na twoje zgłoszenie
Twój zespół AGRAVIS Technik Polska Sp.z o.o.
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FACHOWE INFORMACJE W PAKIECIE

Format: A4
Stron: 112
Publikacje na temat zbóż, rzepaku i kukurydzy, w których uznani specjaliści opisują ich nawożenie,
ochronę, odmiany oraz technikę uprawy.
Format: A4, Stron: 96

autorzy: prof. dr hab. Marek Korbas, prof. dr hab. Witold Grzebisz, dr hab. Witold Szczepaniak,
dr hab. Jarosław Potarzycki, dr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, inż. Adam Paradowski

Format: 290 × 200
ok. 280 stron
Format: B5
Twarda oprawa
ok. 300 stron

Format: A5, ok. 180 stron

Bogato ilustrowane publikacje pomogą w identyfikacji agrofagów
i niedoborów w uprawie ziemniaków, kukurydzy, zbóż i rzepaku.
autorzy: prof. dr hab. Marek Mrówczyński, prof. dr hab. Witold Grzebisz,
dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw., dr hab. Katarzyna Rębarz,
dr hab. Witold Szczepaniak, dr Łukasz Sobiech, dr Zuzanna Sawinska

+48 791 790 901

+48 61 881 88 99

Szczegółowo omówione
zagadnienia z zakresu
ochrony roślin rolniczych.
Stosowanie preparatów
pomagających chronić
rośliny przed chorobami,
szkodnikami i chwastami.

agroprofil@agroprofil.pl

Czytaj

&

zbieraj
plony
www.apra.pl

IDTA – dwustrumieniowy asymetryczny
rozpylacz eżektorowy
Nowa generacja dwustrumieniowych rozpylaczy eżektorowych
Srebrny Medal AGRITECHNICA 2015
Złoty Medal POLAGRA-Premiery 2016

Zalety

n Wyjątkowa odporność na znoszenie
w pełnym zakresie ciśnień roboczych
n Asymetria strumieni - duże prędkości robocze,
doskonałe pokrycie boczne roślin
n Optymalna penetracja łanu
n Łatwy demontaż, również w rękawicach roboczych (patent)

EKOTRONIC, ul. Rogoźnicka 9 B, 42-575 Strzyżowice, www.ekotronic.pl,
Tel/Fax:+48 32 266 91 49, GSM:+48 601 70 42 15, marjanus@pro.onet.pl,

Rzetelne, aktualne informacje
Problemy, którymi żyje polskie rolnictwo
Szanowani eksperci rynku rolnego
Interesujące zagadnienia:
agrotechnika, technika rolnicza, biznes

MAGAZYN
NOWOCZESNEGO ROLNIKA

132 tys.
egzemplarzy!

Strefa Agro jest dołączana do największych
dzienników regionalnych w Polsce
oraz kolportowana na terenie ośrodków
doradztwa rolniczego.

www.strefaagro.pl

PREMIERA NA

Testy ciągnikow
. Testy praktyczne
. Raporty z jazdy
Budynki inwenta
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używane
ika . Zarządzanie
. Hobby
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PRO FESJ ONA LNA

Zakręć się
na technikę!

TECH NIKA ROLN
ICZA

www.profitechn
ika.pl

0/2018

2018

Test talerzówek
5-metrowych
Raport:

Claas
Axion 900 TerraTrac

NASZ MAGAZYN TO:
Twoje okno na świat techniki rolniczej
Najnowsze traktory i maszyny

ZAMÓW BEZPŁATNY EGZEMPLARZ
I POZNAJ WARUNKI PRENUMERATY:

Automatyzacja, software, cyfryzacja

• wejdź na stronę: www.profitechnika.pl

Tuning sprzętu do własnych potrzeb

• wyślij SMS o treści: PWR.PROFI.AGRO – oddzwonimy

Niezależne testy sprzętu

Giganty maszynowe

• napisz e-mail: czytelnik@profitechnika.pl

Informacje dla zakręconych techniką

• zadzwoń: 61

869 06 90

Jeden
miesięcznik

wiele
możliwości!
Wybierz dodatek,
który odpowiada profilowi
Twojego gospodarstwa:

zadzwoń - tel. 61 869 06 90
napisz - czytelnik@topagrar.pl

Zamów prenumerate
lub egzemplarz bezplatny!

tel. 61 886 29 70

czytelnik@tygodnik-rolniczy.pl

www.tygodnik-rolniczy.pl

Opłata za prenumeratę „Tygodnika Poradnika Rolniczego” w płatności półrocznej wynosi 106,00 zł,
w płatności rocznej 198 zł. Oferta ważna do 31.12.2018 r. Prenumerata odnawiana automatycznie.

SILOSY
NA KISZONKĘ

ŚCIANY
WARSTWOWE

PODŁOGI
RUSZTOWE
DLA BYDŁA
I TRZODY

ZBIORNIKI DLA
ROLNICTWA

BELKI
PODRUSZTOWE

ODWIEDŹ NAS NA TARGACH AGRO SHOW
W DNIACH 20-23 WRZEŚNIA 2018

STOISKO 149 SEKTOR E (droga zwiedzania 1)
Pełną ofertę produktów i dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej

precon.com.pl

PRODUCENT TRUDNOŚCIERALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Części ze stali borowej,
odporne na uderzenia.

Części wzmacniane
trudnościeralnymi
napawami.

Części uzbrojone
w płytki ze spieków
wolframu.
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LUTEGO
OSTRÓDA
2019

EXPO Mazury
ul. Grunwaldzka 55

ORGANIZATOR WYSTAWY

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń

25-26
M A J A
U Ł Ę Ż

2019
Lotnisko Ułęż
Powiat Ryki

ORGANIZATOR WYSTAWY

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń

19-22

WRZEŚNIA
BEDNARY

2019
Bednary koło Poznania
gmina Pobiedziska

ORGANIZATOR WYSTAWY

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń

FINANSOWANIE FABRYCZNE

2

lata

GWARANCJI

www.twitter.com/kverneland_pl

www.youtube.com/kvernelandgrp

ul. Kręta 87, 87-100 Toruń, tel. 56 651 30 53
pl.kvernelandgroup.com

Kverneland Group Polska Sp. z o.o.

NA OPRYSKIWACZE, ROZSIEWACZE
PŁUGI, BRONY TALERZOWE I PRASY

www.facebook.com

