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Józef Dworakowski
Prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam Państwa na Zielonym 
AGRO SHOW 2019. To już XVIII edycja tej 
wystawy, a czwarta w Ułężu. Organizato-
rem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych. Impreza organizo-
wana jest przede wszystkim z myślą o tych 
rolnikach, których gospodarstwa nastawio-
ne są na produkcję mleka. Naszą ambicją 
jest, by organizowane przez nas wystawy, 
w tym Zielone AGRO SHOW nie były tylko 
okazją do handlowych prezentacji, ale mia-
ły znacznie szerszy i bardziej uniwersalny 
charakter, w którym rolnicy mogą zapoznać 
się nie tylko z najnowszymi produktami, ale 
też otrzymać porcję wiedzy, która pomoże 
i ułatwi im prowadzenie gospodarstw. Z gło-
sów, które docierały do nas po poprzednich 
edycjach Zielonego AGRO SHOW wynika, 
że w dużej części ten efekt udało nam się 
osiągnąć, a nasza Wystawa poświęcona 
nowoczesnej technice i technologii produk-
cji wysokiej jakości pasz objętościowych dla 
bydła, zdobyła już swoją markę i uznanie. 
Jesteśmy z tego dumni. Zapewne nie było-
by to możliwe, gdyby nie życzliwość, z jaką 
Zielone AGRO SHOW spotyka się w Ułężu 
w powiecie ryckim, na ziemi lubelskiej.

 Stara prawda mówi, że kto stoi w miejscu, 
ten tak naprawdę się cofa. To dlatego sta-
ramy się, by każda kolejna edycja Wystawy 
Zielone AGRO SHOW była coraz bardziej 
atrakcyjna. Kontynuujemy to, co najlepsze. 
A więc wzorem ubiegłego roku, także w tym, 
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przewidzieliśmy niezwykle atrakcyjne poka-
zy i prezentacje maszyn w pracy, tak, by 
zwiedzający naocznie mogli się przekonać 
o ich możliwościach. Pokazy zostały po-
dzielone na dwie części. W pierwszej z nich 
zobaczymy kosiarki i przetrząsacze, druga 
część to prezentacja pras zwijających, pra-
so-owijarek, przyczep zbierających oraz 
sieczkarni polowych. Podczas Zielonego 
AGRO SHOW mają miejsce najbardziej 
kompleksowe pokazy maszyn zielonko-
wych. Zaprezentowanych zostanie blisko 
50 zestawów maszyn rolniczych niezbęd-
nych do uprawy zielonek. Pokazy odbywać 
się będą zarówno w sobotę jak i w niedzielę 
w godzinach 11:00 i 13:00. 

 Oczywiście zapraszam także na stoiska 
naszych wystawców. Na ponad 10 000 m2 
powierzchni wystawowej swoje najlepsze 
produkty zaprezentuje blisko 150 firm. Nie 
zabraknie też specjalistów z różnych rolni-
czych branż, którzy służyć będą swoją wie-
dzą zarówno zwiedzającym jak i wystawcom. 

 Mam nadzieję, że czas, który Państwo 
nam poświęcicie przysporzy Państwu sa-
mych dobrych wrażeń. Liczę, że spędzą go 
Państwo nie tylko miło, ale też pożytecznie, 
a wiedza i doświadczenia, które tutaj Pań-
stwo zdobędą oraz kontakty, które nawiążą, 
przydadzą się w ulepszaniu i unowocze-
śnianiu gospodarstw. 

Zapraszam do zwiedzania 
Zielonego AGRO SHOW!





PLAN WYSTAWY
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Program wystawy

PROGRAM WYSTAWY
Wystawa otwarta w godz. 9:00 – 17:00

dla wszystkich zwiedzających WSTĘP WOLNY

25 maja 2019 r. (sobota)

9:00 – 17:00 Wystawa otwarta dla zwiedzających Teren wystawy
9:00 – 17:00 Konkurs Zrób Show na AGRO SHOW Stoisko nr 31
9:00 – 10:00 Akredytacja dziennikarzy Biuro wystawy

10:00 – 11:00 Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez strażaków OSP 
w Nowodworze

Stoisko nr 88

11:00 – 12:00 Pokaz maszyn, część 1 –  prezentacje kosiarek i przetrząsaczy Pola pokazowe
12:00 Indywidualne prezentacje maszyn pokazowych Indywidualne stoiska 

przy polach pokazowych
12:00 Pokaz prawidłowego ustawienia roboczego przetrząsacza Pola pokazowe
13:00 – 14:00  Pokaz maszyn, część 2 – prezentacja pras zwijających,  

praso-owijarek, przyczep zbierających oraz sieczkarni polowych 
Pola pokazowe

14:00 
Indywidualne prezentacje maszyn pokazowych

Indywidualne stoiska 
przy polach pokazowych

15:00 – 16:00 Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez strażaków OSP 
w Nowodworze

Stoisko nr 88

26 maja 2019 r. (niedziela)
9:00 – 17:00 Wystawa otwarta dla zwiedzających Teren wystawy
9:00 – 17:00 Konkurs Zrób Show na AGRO SHOW Stoisko nr 31

10:00 – 11:00 Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez strażaków OSP 
w Nowodworze

Stoisko nr 88

11:00 – 12:00 Pokaz maszyn, część 1 –  prezentacje kosiarek i przetrząsaczy Pola pokazowe
12:00 Indywidualne prezentacje maszyn pokazowych Indywidualne stoiska 

przy polach pokazowych
12:00 Pokaz prawidłowego ustawienia roboczego przetrząsacza Pola pokazowe
13:00 – 14:00  Pokaz maszyn, część 2 – prezentacja pras zwijających,  

praso-owijarek, przyczep zbierających oraz sieczkarni polowych 
Pola pokazowe

14:00 Indywidualne prezentacje maszyn pokazowych Indywidualne stoiska 
przy polach pokazowych

15:00 – 16:00 Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez strażaków OSP 
w Nowodworze

Stoisko nr 88
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Numeryczny spis wystawców

NumeryczNy spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

1 MINOS AGRI POLSKA 36

2 KRAWIEC TRAKTOR s.c. Jowita Krawiec Karina Krawiec 34

3 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ŚWIT-ROL 45

4 PPHU Tomasz Olszak 40

5 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof Królik 45

6 REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o. 41

7 TOOLMEX TRUCK 43

8 AGROFURDYNA Grzegorz Furdyna 25

9 P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz 38

10 DITTA SERIA Edmund Pietrzak 29

11 MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek 36

12 DIESEL SERVICE 28

13 MOSKIT 36

14 INAGROL Kamil Wojciechowski 32

15 APV POLSKA 26

16 CATERPILLAR (BERGRERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.) 28

17 LANDMASCHINENFABRIK KŐCKERLING GmbH & Co. KG 35

18 PPHU AGROLAND s.c. D. Dąbrowski, W. Dąbrowski 40

19 TALEX Sp. z o.o. Sp. k. 43

20 INTERHANDLER Sp. z o.o. 33

21 PRONAR Sp. z o.o. 40
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Numeryczny spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

22 GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. 30

23 TECHMLEK SPÓŁKA JAWNA L. Mitura, J. Drągowski 43

24 MCHALE ENGINEERING LTD. 36

25 AGRONOM Sp. z o.o. 26

26 NEW HOLLAND AGRICLTURE (CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o.) 37

27 AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 41

27 AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 24

27 AGROTEX Przemysław Adamowicz 26

27 ZAKŁAD HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM BIELECKI Stanisław Bielecki 45

28 MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o. 36

29 AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk 26

30 KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. 34

31 ZRÓB SHOW NA AGRO SHOW

32 METAL - PLAST WAŁBRZYCH 36

33 HEALTHY LIFE 31

34 DELIS Artur Ferenc 28

35 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o. 23

36 H2OSOLAR.PL WODNE KOLEKTORY SŁONECZNE 31

37 SWIMER Łukasz Otremba 43

38 AUTO MARKETING Sp. z o.o. 27

39 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Odział Regionalny w Lublinie 33

40 PFLEGEHELDEN POLSKA 38

41 P.H.U. MLEK-MAR Marcin Woźniak 38

42 TOPMLEKO 44

43 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. 
Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos

41

44 AGRO-INSTAL Adam Kulik 25

45 PRO ECO SOLUTIONS LTD. Oddział w Polsce 40

46 HALE NA BALE ZM PROGRESS 31
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Numeryczny spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

47 DEFRO Sp. z o.o. Sp.k. 28

48 EHRLE Sp. z o.o. 29

49 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika 41

50 GROMET Andrzej Grądzki 31

51 P.P. METALBET M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn 38

52 KLIMOSZ Sp. z o.o. 33

53 ENVO Sp. z o.o. 29

54 INNOGY POLSKA S.A. 32

55 INOT Sławomir Matwijów 33

56 AGROLA Robert Rogala 25

57 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Andrzej Klimowicz 40

58 PHU AGROMAL 39

59 ADI Krzysztof Dwórznik 23

60 HURTOWNIA MOTORYZACYJNA KORWEX Andrzej Korniak 32

61 AGROECOPOWER Sp. z o.o. Odział w Polsce 24

62 NOKIAN TYRES s.r.o. 37

63 PK-TANK Kusz Piotr 39

64 STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 42

65 AGROTECHNIK KOŁA ROLNICZE 26

66 PIOTRANS-PALIWA Sp. z o.o. 39

66 KINGSPAN WATER & ENERGY 33

67 SIMENA SPÓŁDZIELNIA – Zakład Pracy Chronionej w Radzyniu Podlaskim 42

68 FORTIS TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k. 30

69 DRAMIŃSKI S.A. 29

70 LIEDMANN Sp. z o.o. 35

71 AGRO WYDAWNICTWO Sp.z o.o. 24

72 AR CHMIELEWSKI 27

73 KOMOŃ Maszyny Rolnicze 34

74 FINO Sp. z o.o. 30
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Branżowy spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

74 KUHN MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 34

75 M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 35

76 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MLEKO-SYSTEM 40

77 AGRO-MASZ Paweł Nowak 25

78 UMEGA GROUP, AB 44

79 ROLTEX 42

80 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Agnieszka Szczepaniak 30

81 AGRO-LIFT HILARY Andrzej Głodek 25

82 Z.P.H. KWAS 45

83 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o. 23

84 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o. 39

85 WIEŚCI ROLNICZE 44

86 MURATOR – PROJEKTY GOTOWE 37

87 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ  
ZIEMI RYCKIEJ”

42

87 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 193 DIANA W STĘŻYCY 45

87 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 118 CYRANKA 45

87 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LEŚNY KRĄG 43

88 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 37

89 CARGILL POLAND Sp. z o.o. 27

90 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI 42

91 BLATTIN POLSKA Sp. z o.o. 27

92 POLMASS S.A. 39

93 TROUW NUTRITION POLSKA Sp. z o.o. 44

94 AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. 23

95 ATORIM Karol Mirota 

96 MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT Sp. z o.o. 36

97 TOP GEN Sp. z o.o. 44

98 KOJPASZ Sp. j. Kossowski, Jakubiuk 33
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Branżowy spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

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

44

100 AGROLOK Sp. z o.o. 25

101 AGRO NETZWERK POLSKA Sp. z o.o. 24

102 DSV POLSKA Sp. z o.o. 29

103 KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. 35

104 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR 32

105 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 32

106 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 35

107 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni 28

108 FIRMA NASIENNA GRANUM Z. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp.j. 30

109 OSEVA POLSKA Sp. z o.o. 37

110 SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. 42

111 FARMSAAT AG 30

112 P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o. 38

113 MAD-BOX Andrzej Madejczyk 35

114 NORDKALK Sp. z o.o. 37

115 CAST SA 28

116 TIMAC AGRO POLSKA 43

117 EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. 29

118 RGZ Sp. z o.o. 41

119 POL-MAX ECO 39

120 KOPALNIA WAPIENIA MORAWICA S.A. 34

121 BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Spółka komandytowa 27

122 AGROCONSULT Jerzy Maciejewski 24

123 AERO AGRI Magdalena Bukowska 23

124 ARKOP 27

125 PHU ANKOM Anna Łukomska-Górny 39

126 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o. 23
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alfabetyczNy spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

59 ADI Krzysztof Dwórznik 23

123 AERO AGRI Magdalena Bukowska 23

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

2383 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o. 

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

94 AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. 23

27 AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 24

101 AGRO NETZWERK POLSKA Sp. z o.o. 24

71 AGRO WYDAWNICTWO Sp.z o.o. 24

122 AGROCONSULT Jerzy Maciejewski 24

61 AGROECOPOWER Sp. z o.o. Odział w Polsce 24

8 AGROFURDYNA Grzegorz Furdyna 25

44 AGRO-INSTAL Adam Kulik 25

56 AGROLA Robert Rogala 25

81 AGRO-LIFT HILARY Andrzej Głodek 25

100 AGROLOK Sp. z o.o. 25

77 AGRO-MASZ Paweł Nowak 25

27 AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 41

25 AGRONOM Sp. z o.o. 26

65 AGROTECHNIK KOŁA ROLNICZE 26

29 AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk 26

27 AGROTEX Przemysław Adamowicz 26

Alfabetyczny spis wystawców
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Alfabetyczny spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

15 APV POLSKA 26

72 AR CHMIELEWSKI 27

124 ARKOP 27

95 ATORIM Karol Mirota 

38 AUTO MARKETING Sp. z o.o. 27

121 BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Spółka komandytowa 27

91 BLATTIN POLSKA Sp. z o.o. 27

89 CARGILL POLAND Sp. z o.o. 27

115 CAST SA 28

16 CATERPILLAR (BERGRERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.) 28

107 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni 28

47 DEFRO Sp. z o.o. Sp.k. 28

34 DELIS Artur Ferenc 28

12 DIESEL SERVICE 28

10 DITTA SERIA Edmund Pietrzak 29

69 DRAMIŃSKI S.A. 29

102 DSV POLSKA Sp. z o.o. 29

48 EHRLE Sp. z o.o. 29

53 ENVO Sp. z o.o. 29

117 EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. 29

111 FARMSAAT AG 30

74 FINO Sp. z o.o. 30

80 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Agnieszka Szczepaniak 30

108 FIRMA NASIENNA GRANUM Z. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp.j. 30

68 FORTIS TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k. 30

22 GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. 30

50 GROMET Andrzej Grądzki 31

36 H2OSOLAR.PL WODNE KOLEKTORY SŁONECZNE 31

46 HALE NA BALE ZM PROGRESS 31
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Alfabetyczny spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

33 HEALTHY LIFE 31

104 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR 32

105 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 32

60 HURTOWNIA MOTORYZACYJNA KORWEX Andrzej Korniak 32

14 INAGROL Kamil Wojciechowski 32

54 INNOGY POLSKA S.A. 32

55 INOT Sławomir Matwijów 33

20 INTERHANDLER Sp. z o.o. 33

39 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Odział Regionalny w Lublinie 33

66 KINGSPAN WATER & ENERGY 33

52 KLIMOSZ Sp. z o.o. 33

98 KOJPASZ Sp. j. Kossowski, Jakubiuk 33

73 KOMOŃ Maszyny Rolnicze 34

120 KOPALNIA WAPIENIA MORAWICA S.A. 34

2 KRAWIEC TRAKTOR s.c. Jowita Krawiec Karina Krawiec 34

74 KUHN MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 34

30 KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. 34

103 KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. 35

17 LANDMASCHINENFABRIK KŐCKERLING GmbH & Co. KG 35

70 LIEDMANN Sp. z o.o. 35

75 M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 35

113 MAD-BOX Andrzej Madejczyk 35

106 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 35

28 MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o. 36

11 MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek 36

96 MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT Sp. z o.o. 36

24 MCHALE ENGINEERING LTD. 36

32 METAL-PLAST WAŁBRZYCH 36
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Alfabetyczny spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

1 MINOS AGRI POLSKA 36

13 MOSKIT 36

86 MURATOR - PROJEKTY GOTOWE 37

26 NEW HOLLAND AGRICLTURE (CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o.) 37

62 NOKIAN TYRES s.r.o. 37

114 NORDKALK Sp. z o.o. 37

88 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 37

109 OSEVA POLSKA Sp. z o.o. 37

9 P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz 38

41 P.H.U. MLEK-MAR Marcin Woźniak 38

51 P.P. METALBET M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn 38

112 P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o. 38

40 PFLEGEHELDEN POLSKA 38

58 PHU AGROMAL 39

125 PHU ANKOM Anna Łukomska-Górny 39

66 PIOTRANS-PALIWA Sp. z o.o. 39

63 PK-TANK Kusz Piotr 39

92 POLMASS S.A. 39

119 POL-MAX ECO 39

84 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o. 39

18 PPHU AGROLAND s.c. D. Dąbrowski, W. Dąbrowski 40

4 PPHU Tomasz Olszak 40

45 PRO ECO SOLUTIONS LTD. Oddział w Polsce 40

21 PRONAR Sp. z o.o. 40

57 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Andrzej Klimowicz 40

76 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MLEKO-SYSTEM 40

49 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika 41

43 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. 
Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos

41
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Alfabetyczny spis wystawców

Nr 
stoiska Nazwa wystawcy Nr

strony

6 REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o. 41

118 RGZ Sp. z o.o. 41

79 ROLTEX 42

110 SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. 42

67 SIMENA SPÓŁDZIELNIA – Zakład Pracy Chronionej w Radzyniu Podlaskim 42

90 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI 42

64 STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 42

87 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ  
ZIEMI RYCKIEJ”

42

87 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LEŚNY KRĄG 43

37 SWIMER Łukasz Otremba 43

19 TALEX Sp. z o.o. Sp. k. 43

23 TECHMLEK SPÓŁKA JAWNA L. Mitura, J. Drągowski 43

116 TIMAC AGRO POLSKA 43

7 TOOLMEX TRUCK 43

97 TOP GEN Sp. z o.o. 44

42 TOPMLEKO 44

93 TROUW NUTRITION POLSKA Sp. z o.o. 44

78 UMEGA GROUP, AB 44

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

44

85 WIEŚCI ROLNICZE 44

87 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 118 CYRANKA 45

87 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 193 DIANA W STĘŻYCY 45

82 Z.P.H. KWAS 45

27 ZAKŁAD HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM BIELECKI Stanisław Bielecki 45

3 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ŚWIT-ROL 45

5 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof Królik 45

31 ZRÓB SHOW NA AGRO SHOW
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Branżowy spis wystawców

Branżowy spis wystawców
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1.  Ciągniki
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
AGROFURDYNA Grzegorz Furdyna
AGROMIX Sp. z o.o.
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIK KOŁA ROLNICZE
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
AR CHMIELEWSKI
FINO Sp. z o.o.
GRAVIT Sp.z. o.o.
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KOMOŃ Maszyny Rolnicze
KRAWIEC TRAKTOR s.c. Jowita Krawiec Karina Krawiec
MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek
NEW HOLLAND AGRICULTURE (CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o.)
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz
PPHU AGROLAND s.c.  D. DĄBROWSKI, W. DĄBROWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MLEKO-SYSTEM
ROLTEX
TECHMLEK SPÓŁKA JAWNA L. Mitura, J. Drągowski
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof Królik

2. Przyczepy i pojazdy transportowe
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
CATERPILLAR (BERGRERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.)
DITTA SERIA Edmund Pietrzak
MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek
PRONAR Sp. z o.o.
ROLTEX
TECHMLEK SPÓŁKA JAWNA L. Mitura, J. Drągowski
UMEGA GROUP, AB
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3. Maszyny uprawowe
AGRO-LIFT HILARY Andrzej Głodek
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
FINO Sp. z o.o.
INAGROL Kamil Wojciechowski
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KŐCKERLING GmbH & Co. KG
MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek
MOSKIT
NEW HOLLAND AGRICULTURE (CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o.)
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz
PPHU AGROLAND s.c.  D. DĄBROWSKI, W. DĄBROWSKI
PPHU Tomasz Olszak
Z.P.H. KWAS
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof Królik

4. Siewniki, sadzarki, pielniki
AGRO-LIFT HILARY Andrzej Głodek
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
APV POLSKA
INAGROL Kamil Wojciechowski
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KŐCKERLING GmbH & Co. KG
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz

5. Maszyny do nawożenia
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
APV POLSKA
FINO Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz
UMEGA GROUP, AB
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof Królik

6. Technika ochrony roślin
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
KOJPASZ Sp. j. Kossowski, Jakubiuk
MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek
MOSKIT
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Z.P.H. KWAS
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof Królik

7. Maszyny warzywnicze i sadownicze
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
APV POLSKA
MINOS AGRI POLSKA
PPHU AGROLAND s.c.  D. DĄBROWSKI, W. DĄBROWSKI
TALEX Sp. z o.o. Sp. k.
UMEGA GROUP, AB

8. Zbiór zbóż
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
DITTA SERIA Edmund Pietrzak
UMEGA GROUP, AB

9. Zbiór zielonek
AERO AGRI Magdalena Bukowska
AGROMIX Sp. z o.o.
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
FINO Sp. z o.o.
GRAVIT Sp.z. o.o.
KOMOŃ Maszyny Rolnicze
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek
MCHALE ENGINEERING LTD.
MINOS AGRI POLSKA
NEW HOLLAND AGRICULTURE (CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o.)
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz
PRONAR Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MLEKO-SYSTEM
ROLTEX
TALEX Sp. z o.o. Sp. k.
TECHMLEK SPÓŁKA JAWNA L. Mitura, J. Drągowski
UMEGA GROUP, AB

10. Zbiór okopowych
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
UMEGA GROUP, AB

11. Technika pozbiorowej obróbki plonów i przechowywania
AGRO-INSTAL Adam Kulik
AGROTECHNIK KOŁA ROLNICZE
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AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
HALE NA BALE ZM PROGRESS

12. Samochody użytkowe i specjalistyczne
MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek

13. Mechanizacja produkcji zwierzęcej
AGROMIX Sp. z o.o.
AR CHMIELEWSKI
CATERPILLAR (BERGRERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.)
GROMET Andrzej Grądzki
P.H.U. MLEK-MAR Marcin Woźniak
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MLEKO-SYSTEM
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY Krzysztof Królik

14. Chów i hodowla zwierząt, weterynaria
AGRO NETZWERK POLSKA Sp. z o.o.
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
KOJPASZ Sp. j. Kossowski, Jakubiuk
MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT Sp. z o.o.
POLMASS S.A.
TOP GEN Sp. z o.o.
TOPMLEKO
TROUW NUTRITION POLSKA Sp. z o.o.
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z/S W TULCACH Sp. z o.o.

15. Odnawialne źródła energii
DEFRO Sp. z o.o. Sp. k.
H2OSOLAR.PL WODNE KOLEKTORY SŁONECZNE
INNOGY POLSKA S.A.
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz
PRO ECO SOLUTIONS LTD. Oddział w Polsce

16. Technika komunalna
AGROTECHNIK KOŁA ROLNICZE
AR CHMIELEWSKI
PPHU AGROLAND s.c.  D. DĄBROWSKI, W. DĄBROWSKI
TALEX Sp. z o.o. Sp. k.
UMEGA GROUP, AB

17. Środki produkcji
AERO AGRI Magdalena Bukowska
EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o.
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HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
KOPALNIA WAPIENIA MORAWICA S.A.
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN  Sp. z o.o.
TIMAC AGRO POLSKA
TOPMLEKO

18. Komponenty i części zamienne
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
AGROLA Robert Rogala
AGROTECHNIK KOŁA ROLNICZE
AR CHMIELEWSKI
DIESEL SERVICE
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA KORWEX Andrzej Korniak
NOKIAN TYRES  s.r.o.
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz
P.H.U. MLEK-MAR Marcin Woźniak
PHU AGROMA
STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

19. Technika pomiarowa
DRAMIŃSKI S.A.

20. Zarządzanie, doradztwo, instytucje rządowe, związki rolnicze, prasa
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Odział Regionalny w Lublinie
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

21. Pozostałe
ADI Krzysztof Dwórznik
AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o.
AGROFURDYNA Grzegorz Furdyna
AGROLA Robert Rogala
AGROLOK Sp. z o.o.
AR CHMIELEWSKI
ARKOP
BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddział Siedlce
CAST S.A.
CATERPILLAR (BERGRERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.)
DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o w Choryni
DELIS Artur Ferenc
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DITTA SERIA Edmund Pietrzak
DRAMIŃSKI S.A.
DSV POLSKA Sp. z o.o.
EHRLE Sp. z o.o.
ENVO Sp. z o.o.
FARMSAAT AG
FINO Sp. z o.o.
FIRMA NASIENNA GRANUM Z. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp.j
FORTIS TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k.
GRAVIT Sp.z. o.o.
HEALTHY LIFE
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
KLIMOSZ Sp. z o.o.
KOMOŃ Maszyny Rolnicze
KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o.
LIEDMANN Sp. z o.o.
M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN  Sp. z o.o.
MASZYNY ROLNICZE Mariusz Zdunek
METAL - PLAST WAŁBRZYCH
MINOS AGRI POLSKA
MURATOR - PROJEKTY GOTOWE
NOKIAN TYRES  s.r.o.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSEVA POLSKA Sp. z o.o.
P.P. METALBET M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o.
PFLEGEHELDEN POLSKA
PHU ANKOM Anna Łukomska-Górny
PIOTRANS-PALIWA Sp. z o.o.
PK-TANK Kusz Piotr
POL-MAX ECO
PPHU Tomasz Olszak
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE Andrzej Klimowicz
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MLEKO-SYSTEM
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika
REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.
SIMENA SPÓŁDZIELNIA - Zakład Pracy Chronionej w Radzyniu Podlaskim
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI RYCKIEJ”
SWIMER Łukasz Otremba
TOOLMEX TRUCK
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ŚWIT-ROL
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ADI Krzysztof Dwórznik
ul. Wrzosowa 16
Szabruk
11-036 Gietrzwald
tel.: 536 842 737
e-mail: biuro@tangozbiorniki.pl
www.tangozbiorniki.pl

Firma zajmuje się produkcją dwupłaszczowych zbiorni-
ków marki Tango Oil z tworzywa sztucznego, służących 
do przechowywania oleju napędowego, opałowego, Ad-
Blue, Biodiesel i innych substancji żrących/chemicznych. 
Wysoka jakość naszych wyrobów poparta certyfikatami 
produktom dają gwarancje najwyższej obsługi i jakości 
którą przekazujemy naszym klientom.

AERO AGRI Magdalena Bukowska   
Ostaszewo 57 I
87-148 Łysomice
e-mail: mb@aeroagri.eu

Aero Agri to czołowy dostawca wysokiej jakości folii do 
sianokiszonek oraz siatek rolniczych. Naszym flagowym 
produktem jest folia Elite Wrap, która rozpoznawalna jest 
zarówno w kraju jak i na całym świecie. W asortymencie 
posiadamy również siatkę Aero Net i innowacyjną folię 
20 mikronową Agri Wrap.

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, cza-
sopism: „Nowoczesna Uprawa”, „Rolniczy Przegląd 

Techniczny”, „Przedsiębiorca Rolny”, ,,Usługodawca 
Rolny’’, „Hoduj z głową bydło”, „Hoduj z głową świnie” 
oraz miesięcznika „Ciężarówki”. Ma nowoczesne stu-
dio graficzne i drukarnię – jej innowacyjne rozwiąza-
nia technologiczne były współfinansowane przez Unię 
Europejską. Wydawnictwo drukuje własne czasopisma 
i realizuje zlecenia zewnętrzne na druk czasopism, ksią-
żek folderów, ulotek.

agropolska.pl – pierwszy multiportal rolny, oferujący 
skumulowanie fachowych treści specjalistycznych w jed-
nym miejscu, z wykorzystaniem ogromnego potencja-
łu 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 apli-
kacją, wielorakie i nowoczesne narzędzia użytkownika 
i kontrahenta. 
e-mail: agropolska@agropolska.pl, www.agropolska.pl

AGRIfIRM Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 52
64-500 Szamotuły 
tel. +48 61 293 19 70
e-mail: biuro@agrifirm.pl
www.agrifirm.pl 

W ofercie Agrifirm znajdują się: mieszanki paszowe 
pełnoporcjowe, mieszanki paszowe uzupełniające, pre-
miksy, minerały dla drobiu, trzody chlewnej, bydła, kró-
lików i szynszyli. Proces produkcyjny prowadzony jest 
zgodnie z międzynarodowymi standardami GMP+B1.
Wybrane produkty mogą być produkowane w standar-
dzie VLOG.
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AGRO fRANKOPOL Tomasz Abramczuk
Wasilew Szlachecki 45
08-307 Repki
tel./fax. 25 781 02 81
e-mail: biuro@maszyny-frankopol.pl
www.maszyny-frankopol.pl

Firma działa od 2003 r. Jesteśmy dealerem maszyn 
rolniczych: Krone, Amazone, Gregoire Besson, Jean-
til, McCormick, Schaffer, Trioliet, Berthoud, Krukowiak. 
Posiadamy oddziały w województwach: mazowieckim, 
podlaskim, lubelskim, każdy z zapleczem serwisowym 
i wykwalifikowaną kadrą oraz działem części. 

AGRO NETzWERK Sp. z o.o.
Chąśno 53C
99-413 Chąśno
tel. 46 830 20 70
www.agronetzwerk.eu

Polski Producent Innowacyjnych Preparatów Mlekoza-
stępczych dla zwierząt gospodarskich oraz towarzyszą-
cych, zastępujące całkowicie mleko matki. W ofercie 
firmy preparaty mleczne dla cieląt, prosiąt, jagniąt, koźląt 
oraz źrebiąt. 

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
ul. Bajkowa 4
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 881 88 99
www.agroprofil.pl
agroprofil@agroprofil.pl

Agro Wydawnictwo jest wydawcą miesięcznika Agro 
Profil, który charakteryzuje się specjalistyczną wiedzą 
rolniczą w obszarach uprawy oraz techniki rolniczej. 
Nasi specjaliści, przywiązują ogromną wagę do przeka-
zywania rzetelnych informacji oraz tematów związanych 
z aktualnymi problemami. W naszej ofercie znajduje się 

magazyn Agro Profil, a także Program Ochrony Roślin 
Rolniczych, Dokumentacja Ochrony Roślin i Nawożenia 
Azotem, publikacje specjalne na temat zbóż, rzepaku, 
kukurydzy i roślin strączkowych oraz książki na temat 
identyfikacji agrofagów i niedoborów pokarmowych ziem-
niaka i buraka cukrowego. W ofercie znajdują się również 
niezbędne produkty dla każdego gospodarstwa: deszczo-
mierze, miarki i wiadra. Zapraszamy do wizyty na naszym 
stoisku i zapoznania się z całą ofertą oraz odwiedzenia 
nas na stronie www i FB.

AGROCONSuLT Jerzy Maciejewski
ul. Sienkiewicza 10
05-140 Sercok
tel. 22 22 408 01
e-mail: biuro@agroconsult.pl
www.agroconsult.pl

Blisko 20 lat dbamy o dobre plony dostarczając rolnikom 
rozwiązania dopasowane do potrzeb. Działamy efek-
tywnie podnosząc skuteczność zabiegów ochrony roślin 
i żyzność gleb. Reprezentujemy marki: LignumPlus, Pe-
nergetic, Agriker Silicium – nawóz z krzemem należące 
do czołowych produktów w swoich segmentach. 

AGRO ECO POWER s.r.o.
ul. Lwowska 31-101
56-400 Oleśnica
tel. +48 722102717
e-mail: biuro@agroecopower.pl
www.agroecopower.pl 

Agro Eco Power oferuje profesjonalną modyfikacje opro-
gramowania jednostki sterującej, traktorów i maszyn rol-
niczych. Dokonujemy optymalizacji parametrów jednostki 
sterowania, której celem jest zwiększenie mocy i obniże-
nie spalania paliwa, bez wpływu na żywotność silnika. 
Zajmujemy się także rozwojem software i hardware jed-
nostki sterującej ECU.
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AGROfuRDYNA Grzegorz furdyna
ul. zachodnia 19
Wola Baranowska
39-451 Skopanie 

AGRO-INSTAL Adam Kulik
Stary Bazanów 13
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 o wydajności do 40 t/h 
przy średnicy 200 mm serii SLM oraz SL do załadunku 
i wyładunku silosów oraz magazynów płaskich. Oferuje-
my także przenośniki kubełkowe, wyposażenie mieszalni 
pasz, oraz dwupłaszczowe zbiorniki na paliwo i nawozy 
płynne.

PHu AGROLA Robert Rogala
florianów 17
26-720 Policzna
tel. 504 990 991
e-mail: biuro@phuagrola.pl
www.agrolazbiorniki.pl

AGROLA jest autoryzowanym dystrybutorem firmy KING-
SPAN – lidera w produkcji zbiorników do oleju napędo-
wego, RSM i AdBlue, GRUPY AZOTY w zakresie dostaw 
NOXy® (AdBlue®) oraz PIUSI – producenta pomp i dys-
trybutorów paliw. Dostawy realizujemy na terenie całej 
Polski.

AGRO-LIfT
Nowy Bazanów 5
08-500 Ryki
woj. lubelskie

tel./fax +48 81 865 48 80
kom. 605 430 868, 537 430 868
e-mail: info@agro-lift.pl
www.agro-lift.pl

AGRO-LIFT zajmuje się produkcją agregatów: podoryw-
kowych, talerzowych, uprawowo-siewnych, bezorko-
wych, bron talerzowych, głęboszy, pługów. 

AGROLOK Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56/ 682 37 00
e-mail: info@agrolok.com.pl

„Nowe spojrzenie na żywienie zwierząt” – oto hasło, które 
przyświeca Zakładowi Uszlachetniania Białka Roślinne-
go, czyli największej inwestycji firmy Agrolok. Produkty 
z linii Protina i Amirap powstają w najnowszej technologii 
do obróbki roślin białkowych. Z nasion rzepaku i soi po-
wstają wysokojakościowe komponenty białkowo-energe-
tyczne dla bydła, drobiu oraz trzody.

AGRO-MASZ Paweł Nowak
Strzelce Małe 78
97-515 Masłowice
tel. + 48 787 49 24, 
fax +48 787 12 02
www.agro-masz.eu

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

Przedsiębiorstwo AGRO-MASZ od momentu założenia 
w 2004 roku rozwija się w niezmiennie szybkim tempie, 
każdego roku zwiększając zatrudnienie oraz produkcję. 
Jest to niewątpliwie efektem ciągłego podnoszenia jako-
ści naszych wyrobów oraz rosnącymi kwalifikacjami na-
szej kadry pracowników.



26

Wystawcy

AGRONOM Sp. z o.o.
Jasionka 102
21-200 Parczew
tel. 83 3551422
fax. 833550870
e-mail: maszyny@agronom.com.pl
Oddział: Skibniew Podawce
ul. Szkolna 17
08-300 Sokołów
tel. 508 150 497
e-mail: skibniew@agronom.com.pl
www.agronom.com.pl
 

Oferujemy do sprzedaży ciągniki, kombajny zbożowe, 
prasy, sieczkarnie, maszyny do zbioru zielonki, przy-
czepy zbierające, opryskiwacze i maszyny rolnicze firmy 
Fendt, Valtra, JCB, Horsch, Rabe, Hardi, Amazone, APV, 
Bury, Mandam, Pronar, Metaltech, Akpil. Zapewniamy 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oraz sprzedaż czę-
ści zamiennych.

AGROTECHNIK KOŁA ROLNICZE   
Podłęż 66
08-480 Maciejowice
tel. 501 148 610
e-mail: biuro@agrokola.pl

AGROTECHNIK – koła rolnicze standardowe i specjalne. 
Dostarczamy koła bliźniacze, oraz międzyrzędowe w do-
wolnym rozstawie międzyrzędzi – zarówno pojedyncze 
jak i podwójne do wszystkich typów, marek i modeli trak-
torów, kombajnów, maszyn rolniczych i przemysłowych, 
oraz pojazdów specjalnych. Wykonujemy również koła 
i felgi specjalne na indywidualne zamówienia. Posiada-
my pełen asortyment opon standardowych i specjalnych 
dostępnych „od ręki”.

P.u.H. AGROTECHNIKA
MASzYNY ROLNICzE
Krzysztof Laszuk
Cicibór Duży 86
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 24 71

Oddział:
ul. Radzyńska 20c
21-400 Łuków
tel. 25 644 02 75
e-mail: biuro@agrotechnika.net
www.agrotechnika.net

Przedsiębiorstwo powstało w 2000 r. Jesteśmy autoryzo-
wanym dealerem m.in. John Deere, Kramer, Kverneland, 
Joskin, Krukowiak, Metaltech, SaMASZ. Specjalizujemy 
się w sprzedaży maszyn rolniczych, maszyn do pielęgna-
cji terenów zieleni, części zamiennych oraz olejów i sma-
rów. Prowadzimy profesjonalny serwis. 

AGROTEX Przemysław Adamowicz 
21-210 Milanów
Kostry 138B.
tel. 603-263-104
e-mail: p.romanowicz@agrotex.org.pl
www.agrotex.org.pl

AGROTEX – oficialny dealer KRONE, AMAZONE, TRIO-
LIET, ZETOR, UNIA GROUP, WIELTON AGRO, MAN-
DAM, PRONAR. Hurtownia części zamiennych do ciągni-
ków i maszyn rolniczych.

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

Jesteśmy przedstawicielstwem austriackiej firmy APV 
Technische Produkte Ges.m.b.H. Oferujemy Pań-
stwu najwyższej jakości elektryczne siewniki tarczowe 
i pneumatyczne do poplonów, traw, środków ślimako-
bójczych, nawozów i mikrogranulatów. Siewniki APV 
można łatwo zamontować na TUZ ciągnika oraz na in-
nych maszynach współpracujących, jak brony rotacyjne, 
pielniki itp. Właścicielom użytków zielonych oferujemy 
profesjonalne maszyny do pielęgnacji i podsiewu oraz 
nowego zasiewu traw. Zawsze służymy fachowym do-
radztwem i serwisem.
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P.P.H.u. A.R. Chmielewski Sp. J.
Inż. A.Chmielewski & R. Chmielewski
Kleczanów 155, 27-641 Obrazów
tel./fax 15 836 60 38

Autoryzowany dealer ciągników ZETOR i maszyn sa-
downiczych i rolniczych firma A.R. CHMIELEWSKI 
z siedzibą w Kleczanowie. W sprzedaży pełna gama 
maszyn. Wyspecjalizowany serwis, usługi rolnicze i sa-
downicze oraz w pełni wyposażony sklep z częściami 
zamiennymi oryginalnymi. Wnioski unijne, doradztwo, 
finansowanie.

ARKOP Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 34A
32-332 Bukowno
tel. +48 32 649 44 51
e-mail: arkop@arkop.pl

Arkop to znana i ceniona w branży rolniczej firma rozwi-
jająca się nieprzerwanie od 1992 roku. W naszej ofercie 
znajdą Państwo szeroką gamę produktów w szczególno-
ści wysokiej klasy chelaty. NOWOŚĆ: innowacyjne sty-
mulatory wzrostu – AminoSelenit oraz AminoStymulanit. 
PEŁNĄ OFERTĘ NASZYCH PRODUKTÓW ZNAJDĄ 
PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: 
www.arkop.pl

AuTO MARKETING Sp. z o.o.
Al. Warszawska 129
20-824 Lublin
tel. 81/ 740 88 70
e-mail: sprzedaz.automarketing@kiamotors.pl

BIOPHARMACOTECH 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Gruszowa 47
42-215 Częstochowa
tel. 34 366 54 49

Biopharmacotech zajmuje się wytwarzaniem innowacyj-
nych produktów: BIOSTYMULATORÓW wzrostu roślin. 
Produkty wytwarzane są przy zastosowaniu zaawanso-
wanych technologii. Zawarte w BIOSTYMULATORACH 
firmy Biopharmacotech biologicznie aktywne WOLNE 
AMINOKWASY L-α uzyskuje się w procesie hydrolizy 
enzymatycznej. Przebadane w polskich warunkach kli-
matycznych.

BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.
Siedlec, ul. Poznowicka 1
47-180 Izbicko
tel. +48 77/4654 424, +48 668 116 517
www.blattin.pl, www.wozy-paszowe.pl 
www.hoveler.pl, www.hoveler-sklep.pl 
www.blattin@blattin.pl

Blattin Polska jest jedną z największych firm w Polsce 
oferujących środki żywienia zwierząt. To co wyróżnia 
nas na rynku i czyni nasz biznes wyjątkowym, to przede 
wszystkim kompleksowa oferta oraz bezpłatny serwis 
żywieniowy i techniczny. W ofercie szeroka paleta pro-
duktów wolnych od GMO, certyfikowanych standardem 
VLOG i GMP+

CARGILL POLAND Sp. z o.o.
ul. Karowa 4
08-110 Siedlce
tel. 502 005 546
e-mail:tomasz_borkowski@cargill.com

Światowy lider w żywieniu zwierząt sponad 150 letnią hi-
storią. W ofercie znajduje się pełna oferta pasz, koncen-
tratów i dodatków mineralno-witaminowych w żywieniu 
wszystkich gatunków zwierząt.



28

Wystawcy

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

CAST SA – polski producent folii do sianokiszonki ULTRAX 
oraz folii stretch do pakowania ręcznego i maszynowego. 
Firma działa 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. Zapraszamy do kontaktu!

CATERPILLAR
(BERGRERAT MONNOYEuR Sp. z o.o.) 
ul. Modlińska 11
Izabelin-Dziekanówek
05-092 Łomianki

Bergerat Monnoyeur to jedyny autoryzowany importer 
maszyn Cat w Polsce. W swojej ofercie dla rolnictwa po-
siadamy: ładowarki teleskopowe, ładowarki przegubowe, 
ładowarki ze sterowaniem burtowym, a także mini koparki 
i koparko-ładowarki. Oferujemy pełne wsparcie serwisowe 
poprzez Autoryzowanych Dealerów i szkolenie fabryczne.

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, pszenży-
ta ozimego i jarego, owsa, jęczmienia jarego i ozimego, 
grochu siewnego i pastewnego, bobiku, soi, wyki siewnej, 
lucerny mieszańcowej, życicy trwałej i wielokwiatowej, fe-

stulolium, tymotki łąkowej, mietlicy białawej oraz kostrze-
wy trzcinowej i szczeciniastej.

DEfRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
e-mail: biuro@defro.pl
www.defro.pl
Adres do korespondencji:
DEfRO Sp. z o.o. Sp. K.
Ruda Strawczyńska 103 A
26-067 Strawczyn

Defro – Polski lider w produkcji kotłów c.o. na bioma-
sę oraz wkładów kominkowych i pieców peletowych. 
„DEFRO” wdrożyło oraz stosuje system zarządzania 
jakością, a produkty spełniają wymagania energetyczno 
– emisyjne KLASY 5 oraz ECODESIGN zgodnie z wyma-
ganiami najsurowszych norm. 

DELIS Artur ferenc
ul. Św. Cecylii 4/8
41-800 zabrze
tel. 501 268 548
e-mail: delis@delis.com.pl
www.delis.com.pl

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 zamienne 
do maszyn rolniczych i budowlanych. W naszej ofercie 
znajdą Państwo wyłącznie oryginalne: sprzęgła wisko-
tyczne, wentylatory, turbosprężarki, wtryskiwacze paliwa, 
pompy wtryskowe, sprężarki klimatyzacji, osuszacze po-
wietrza, zawory EGR, chłodnice wody, powietrza, klima-
tyzacji, oleju, hydraulikę siłową Bosch Rexroth. 
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DITTA SERIA Edmund Pietrzak
Żdżary 75a
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
te. 48/ 674 41 71
e-mail: dittaseria@dittaseria.pl

DITTA SERIA jest Polską firmą działającą od 1992 roku. 
Jesteśmy czołowym producentem hal magazynowych, 
wiat, przechowalni i mroźni. DITTA-SERIA należy do 
grona liderów w zakresie produkcji i montażu wag samo-
chodowych. Oferowane przez nas wagi charakteryzują 
się dużą wytrzymałością i trwałością. DITTA-SERIA jest 
wyłącznym przedstawiciel na terenie województwa ma-
zowieckiego włoskiego producenta ładowarek teleskopo-
wych DIECI.

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

Od ponad 30 lat produkujemy urządzenia przeznaczone 
dla rolnictwa, hodowli i weterynarii. Firma rozpoznawana 
jest jako producent przenośnych ultrasonografów i urzą-
dzeń rolniczych: wykrywaczy ciąży, rui, Mastitis, wilgot-
nościomierzy do ziarna zbóż, kukurydzy, rzepaku, soi, 
siana i słomy. 

DSV POLSKA Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 268 07 50
fax +48 67 268 07 55
e-mail: dsv@dsv-polska.pl
www.dsv-polska.pl

DSV Polska jest dystrybutorem nasion traw gatunków ga-
zonowych i pastewnych oraz mieszanek ekologicznych. 
Trawy pastewne COUNTRY to mieszanki na pastwiska 
i łąki, COUNTRY Horse na pastwiska dla koni. Posiada-

my mieszanki poplonowe na nawóz zielony – Mieszanka 
Gorzowska i FUTTERTRIO oraz TerraLife.

EHRLE Sp. z o.o.
Warzymice 45
72-005 Warzymice
tel. 91 814 55 55
fax 91 814 55 60
e-mail: info@ehrle.pl
www.ehrle.pl, www.ehrle.sklep.pl 

Wysokociśnieniowe systemy EHRLE znajdują dosko-
nałe zastosowanie w rolnictwie i innych działalnościach 
przemysłowych. Umożliwiają właścicielom gospodarstw 
i firm profesjonalne utrzymanie czystości również zgod-
nie z surowymi normami obowiązującymi dla działalności 
związanych z produkcją żywności.

ENVO Sp. z o.o.
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice
tel. 41/ 389 71 00
e-mail: biuro@grupaenvo.pl

Firma ENVO od 2002 r. produkuje nowoczesne kotły 
C.O. W 2018 r. wprowadziliśmy nowość – kocioł indukcyj-
ny – urządzenie w pełni ekologiczne, spełnia wymagania 
ochrony środowiska. Wieloletnie doświadczenie oraz ty-
siące zadowolonych użytkowników to gwarancja zadowo-
lenia i satysfakcji z wyboru kotła PEREKO.

OrCal®, Evergreen Solutions Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 8
74-200 Pyrzyce
tel. 880 880 053
www.orcal.pl

OrCal® to rewolucja w odkwaszaniu i użyźnianiu gleby. Za-
wiera aktywny hydrat wapnia i substancję organiczną, dzia-
ła kompleksowo: odkwasza glebę, poprawia jej żyzność 
i zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe.
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fARMSAAT AG
Rott 3
D-48351 Everswinkel
Germany
tel. +48 575 045 795
e-mail: grzesik@farmsaat.de
www.farmsaat.de

FarmSaat AG to niemiecka hodowla roślin i innowacyjne 
przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji w europejskiej 
branży nasiennej. Koncentrujemy się na uzyskiwaniu 
i wprowadzaniu na rynek wysokiej jakości odmian kukury-
dzy o doskonałej wydajności i zdrowotności. Zapraszamy

fINO Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
ul. Rampa Brzeska 7A, 
22-100 Chełm,
e-mail: fino@finochelm.pl,
www.finochelm.pl

Sprzedaż i serwis ciągników i maszyn rolniczych, ogrod-
niczych, rowerów i skuterów. „Sprawdzamy się na każ-
dym polu”.

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
Agnieszka Szczepaniak
Wola Guławska 92
21-412 Adamów

fIRMA NASIENNA GRANuM 
Wodzierady 81 
98-105 Wodzierady 
tel. 43/ 677 33 00, 43/ 667 31 26 
e-mail: biuro@granumfn.pl 
www.granumfn.pl

fORTIS TECHNOLOGY Sp. z o.o. S.K.
ul. Świerkowa 19
64-320 Niepruszewo
tel. +48 61 820 94 29, +48 61 823 27 94
e-mail: biuro@fortistechnology.pl
https://fortistechnology.pl

Grupa Fortis Technology powstała w 2003 roku. Od tego 
czasu stale rozwija swoją ofertę, korzystając z najnowo-
cześniejszych technologii i uważnie wsłuchując się w po-
trzeby swoich Klientów. Firma specjalizuje się w produkcji 
zbiorników z tworzywa sztucznego, które służą do prze-
chowywania płynów eksploatacyjnych: paliw, oleju i wod-
nego roztworu mocznika (AdBlue).
• Funkcjonujemy od ponad 16 lat na rynku.
• Obsługujemy Klientów z 23 krajów na świecie.
• Fortis jest w 100% polską firmą.
• W laboratorium Fortis czuwamy nad kontrolą jakości, 

eliminując ryzyka.
• Dysponujemy gotowym do pomocy zespołem doświad-

czonych fachowców.
• Tworzymy rozwiązania dla budownictwa, przemysłu, 

transportu i rolnictwa.

GRAVIT Sp. z o.o. Sp.K.
Siedziba Główna Lublin
al. W. Witosa 22, 20-315 Lublin
tel. 81 744 56 62
e-mail: info@gravit.pl
www.gravit.pl
Oddział Zamość
Jatutów 93 F, 22-400 Zamość
tel. 84 677 56 00
e-mail: info.z@gravit.pl
Oddział Opatów
Lipnik 100, 27-540 Lipnik k/Opatowa
tel. 15 821 42 91
e-mail: info.o@gravit.pl

GRAVIT od 30 lat dostarcza Klientom sprawdzone roz-
wiązania: maszyny rolnicze oraz komunalne. Spółka 
specjalizuje się w sprzedaży nie tylko nowych, lecz rów-
nież używanych urządzeń. Oferta obejmuje też wynajem 
maszyn dla rolnictwa, budownictwa i branży komunalnej. 
Firma od lat świadczy usługi rolnicze.
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GROMET Andrzej Grądzki
ul. Żurawieniec 18
07-306 Brok 
www.gromet.net.pl

Firma GROMET specjalizuje sie w produkcji zgarniaczy 
obornika H-605 do obór uwięziowych jak i wonostano-
wiskowych H-605 DELTA. Współpracujemy z firmami 
i gospodarstwami w Polsce jak i zagranicą. Cechuje nas 
wysoka jakość wykonania oraz estetyka naszych produk-
tów. Posiadamy także wygrodzenia stanowiskowe oraz 
systemy uwięziowe bydła. Ponad 20 letnie doświadcze-
nie w produkcji naszych urządzeń doprowadziło do tego, 
że jesteśmy w czołówce firm produkujących tego typu 
urządzenia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na-
szej firmy.

H2OSOLAR.PL 
WODNE KOLEKTORY SŁONECZNE
ul. Ludna 9/ 53
00-413 Warszawa
tel. 22/ 622 00 02
e-mail: biuro@h2osolar.pl

BSIE jest dystrybutorem Wodnych Kolektorów Słonecz-
nych H2OSolar.pl Prosta budowa, łatwa instalacja bez 
podłączania prądu i bezobsługowa praca sprawia, że 
kolektory H2OSolar.pl stają się idealną alternatywą dla 
droższych kolektorów glikolowych! Nasze kolektory są 
dla każdego, kto ceni sobie ekologię i możliwość oszczę-
dzania.

Zakład Mechaniczny PROGRESS 
Leszek Sawicki
Nowa Wieś Książęca 4a
63-640 Bralin

tel. +48 661 943 470
tel. +48 62 781 96 19
fax +48 62 781 19 96
e-mail: biuro@halenabale.pl
www.halenabale.pl

Hale na Bale Z.M. Progress polski producent hal namio-
towych otwartych i zamkniętych o szerokości od 8m do 
18 m. Najwyższej jakości certyfikowane materiały. Hale 
całoroczne! Odporne na UV z gwarancją i polskie warunki 
klimatyczne. Zapraszam do kontaktu! Realizacje na www.
facebook.com/halenabale

HEALTHY LIfE 
ul. Daszyńskiego 16D 
58-533 Mysłakowice 
e-mail: biuro@hlpolska.com 
www.hlpolska.com 

Healthy Life w swojej ofercie posiada urządzenia do 
masażu oraz nowoczesny sprzęt do fitnessu PowerSlim 
dzięki, któremu ćwicząc 3 razy w tygodniu po 20 minut je-
steśmy w stanie poprawić swój wygląd redukując tkankę 
tłuszczową, ujędrniając ciało oraz dodatkowo wzmacnia-
jąc mięśnie, stawy i ścięgna.

HENRYK BATYRA MASzYNY ROLNICzE
ul. Vetterów 8
20-277 Lublin
tel: +48 501237299
e-mail: henryk@henryk.com.pl
www.henryk.com.pl

Produkujemy oraz sprzedajemy maszyny uprawowe 
m.in. agregaty uprawowe, talerzowe, podorywkowe 
i uprawowo-siewne, a także siewniki poplonów. Ponad 
25 lat doświadczenia. Prowadzimy działalność produkcyj-
ną w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie.
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HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. 
Grupa IHAR
tel. +48 65 548 24 20, fax +48 65 548 10 70
e-mail: smolice@hrsmolice.pl
www.hrsmolice.pl

Prowadzimy hodowlę i nasiennictwo kukurydzy, zbóż 
ozimych i jarych, rzepaku, grochu, łubinów oraz prosa. 
Łącznie jesteśmy właścicielami ponad 110 odmian roślin 
uprawnych. Oferujemy wysokiej jakości materiał siewny 
przeznaczony do dalszej reprodukcji oraz na potrzeby 
produkcji towarowej.

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. 
Grupa IHAR
ul. Główna 20
99-307 Strzelce
tel. 24 356 69 00, fax. 24 356 69 02
Biuro handlowe: tel. 24 356 69 04, 24 356 69 05
e-mail: strzelce@hr-strzelce.pl
www.hr-strzelce.pl

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o Grupa IHAR 
jest polską firmą hodowlano-nasienną. W swojej ofercie 
posiadamy ponad 120 odmian w następujących gatun-
kach: rzepak ozimy i jary, pszenica ozima i jara, pszenży-
to ozime i jare, jęczmień jary, owies, bobik, soja, groch, 
len oleisty, mak. Materiał siewny naszych odmian dostęp-
ny jest na terenie całego kraju w dobrych firmach nasien-
nych oraz bezpośrednio w oddziałach Spółki. 

Hurtowania Motoryzacyjna KORWEX
Konopnica 87B
21-030 Motycz
tel. +48 81 446 55 21, +48 81 446 55 22

www.korwex.pl
E-Com: sklep.korwex.pl
facebook: www.facebook.com/korwex

KORWEX największy przedstawiciel PZL Sędziszów na 
Lubelszczyźnie. Posiada pełną gamę filtrów, olejów wio-
dących marek światowych do samochodów osobowych, 
ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych.

INAGROL Innowacyjne rolnictwo 
ul. Kręta 2 lok.110
15-345 Białystok 
tel. 881 438 428
e-mail: biuro@inagrol.pl
www.inagrol.pl; 

Dystrybutor: Nawóz organiczno-mineralny OrCal pH re-
gulator; Biostymulatory Puccioni: aminokwasy BASIC 
POWER, NPK w żelu, J-feed, mikroelementy LSA Quix 
Total. Stawiamy na wysoką jakość produktów oraz pro-
fesjonalne doradztwo, które pomaga naszym klientom 
w osiągnięciu jak najlepszych rezultatów.

INNOGY Polska S.A.
Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa
tel. 694 428 126; 664 408 896
fax 22 821 46 47
e-mail: ofertywaw@innogy.com
www.innogy.pl

INNOGY Polska S.A. – sprzedajemy energię elektryczną 
Klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Jednak to 
nie wszystko! Każdego dnia dostarczamy Klientom inteli-
gentne rozwiązania, sprawiając, że ich domy, biura i firmy 
stają się innowacyjne i efektywne energetycznie. 



33

Wystawcy

INOT Sławomir Matwijów
ul. Powstańców 33
48-250 Głogówek
tel. 602778895
e-mail: biuro@inot.pl
www.inot.pl

Firma INOT - Sławomir Matwijów jest producentem za-
worów do zbiorników 1000 l typu Mauser. Produkujemy 
zawory z korkiem do zbiornika na różne średnice 1/2, 3/4 
i 1 cal. Nasza firma jest także dystrybutorem oryginalnych 
zaworów listkowych do zbiorników i adapterów z gwintem 
od 1/2 do 2 cali.

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 dystrybuto-
rem maszyn JCB na rynek polski. Oferuje maszyny bu-
dowlane, maszyny do przewozu materiałów i transportu 
wewnętrznego, a także maszyny rolnicze dystrybuowane 
za pośrednictwem sieci dealerskiej. 

KASA ROLNICzEGO uBEzPIECzENIA 
SPOŁECZNEGO 
Oddział Regionalny w Lublinie
ul. Droga Męczenników Majdanka 12  
20-325 Lublin
tel. 81/ 759 34 10
e-mail: lublin@krus.gov.pl

KRUS prowadzi obsługę ubezpieczenia społecznego rol-
ników; ustala podleganie temu ubezpieczeniu, dokonuje 
poboru składek, przyznaje i wypłaca świadczenia emery-
talno-rentowe, prowadzi: rehabilitację leczniczą, własne 
orzecznictwo lekarskie, wielokierunkową działalność 
prewencyjną, oraz realizuje inne zadania zlecone przez 
Państwo.

KINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica 
tel.: +48 61 814 44 00
fax: +48 61 814 54 99
e-mail: zbiorniki@kingspan.pl 
www.kingspanenergymanagement.com

Kingspan Environmental Sp. z o.o. od ponad 40 lat do-
starcza wysokiej jakości produkty skierowane dla sekto-
ra rolniczego. W ofercie firmy znajdują się stacjonarne 
i mobilne urządzenia do magazynowania i dystrybucji: 
oleju napędowego (FuelMaster®, TruckMaster®), AdBlue® 
(BlueMaster®), nawozów płynnych (AgriMaster®), a także: 
poidła, domki dla cieląt czy produkty z zakresu gospo-
darki wodnej. 

KLIMOSz Sp. z o.o.
ul. zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
tel. 32/ 474 39 00
e-mail: biuro@klimosz.pl

KOJPASz Sp. j. Kossowski, Jakubiuk
ul. Przemysłowa 13
21-580 Wisznice 
tel. 83/378-22-52, 504-102-143
e-mail: kojpasz@kojpasz.pl
www.kojpasz.pl

Producent pasz oraz dystrybutor produktów znanych ma-
rek paszowych. Sprzedaż środków ochrony roślin, nawo-
zów i art. rolniczych i ogrodniczych.
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KOMOŃ Maszyny Rolnicze 
Leszek Komoń
Turów 235
21-302 Kąkolewnica 
tel. 83 352 51 34

Firma Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych Leszek 
Komoń od ponad 20 lat prowadzi sprzedaż ciągników 
i maszyn rolniczych, sprzedaż części oraz serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny. Współpracujemy z wiodącymi 
producentami sprzętu rolniczego.

KOPALNIA WAPIENIA MORAWICA S.A.
ul. Górnicza 42
26-026 Morawica 
tel. 41/ 367 02 27 
fax 41/ 367 02 72  
www.kwmorawica.pl

Producent wysokiej jakości wapna węglanowego bez ma-
gnezu (CaO-54%). Wapno pochodzi z przemielenia skały 
wapiennej, co sprawia iż powstaje produkt bardzo dobrej 
jakości i wysokiej reaktywności.

KRAWIEC TRAKTOR s. c.
Jowita Krawiec, Karina Krawiec
Paciorkowa Wola Nowa 69
26-700 Zwoleń
www.krawiectraktor.pl

Jesteśmy polską firmą zajmującą się produkcją ciągni-
ków rolniczych pod nową marką „Kraft” przeznaczonych 
do prac sadowniczo-ogrodniczych. Ciągniki, szczególnie 
te z przednim napędem, znajdują zastosowanie także 
w gospodarce komunalnej. Konstrukcja ciągnika dzięki 
swej prostocie (brak elektroniki) pozwala na długotrwałe 

bezawaryjne użytkowanie a ogólna dostępność części 
zamiennych w naszym kraju powoduje, że jest on tani 
w eksploatacji. Zajmujemy się także zaopatrzeniem rol-
nictwa w części zamienne do większości ciągników wy-
stępujących na rynku.

    
 

KuHN-MASzYNY ROLNICzE Sp. z o.o. 
Jelonek
ul. Orzechowa 1
62-002 Suchy Las
tel. +48 61 81 25 235
fax +48 61 81 17 010
www.kuhn.com.pl
mykuhn.kuhn.com/pl 
https://www.facebook.com/KuHN-Maszyny-
-Rolnicze-147045402000742/

KUHN jest światowym liderem w produkcji i sprzeda-
ży maszyn rolniczych. Oferta obejmuje: pługi, maszyny 
uprawowe, siewniki, opryskiwacze, rozsiewacze nawo-
zów, maszyny zielonkowe, prasy, prasoowijarki, owijarki, 
sieczkarnie, wozy paszowe, maszyny do ścielenia, roz-
drabniacze oraz maszyny komunalne.

KVERNELAND GROuP POLSKA Sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Kręta 87
tel. (56) 651-30-53
fax (56) 621-90-99
pl.kvernelandgroup.com

Kverneland Group to najbardziej rozwijająca się między-
narodowa firma, która jest producentem i dystrybutorem 
maszyn rolniczych. Mocny nacisk kładziony na innowację 
pozwala nam uzyskać unikalną i szeroką gamę produk-
tów wysokiej jakości. Kverneland oferuje obszerny pakiet 
odpowiednich systemów i rozwiązań dla profesjonalnych 
gospodarstw rolnych. Oferta zawiera maszyny i urządze-
nia do uprawy gleby, siewu, nawożenia, opryskiwania 
oraz zbioru zielonki tj. Kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, 
prasy, owijarki oraz przyczepy samozbierające.
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KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o. o.
Kondartowice, ul. Słowiańska 5
57-150 Prusy
tel. 71 39 27 300
www.kws-zboza.pl 

KWS to jedna z wiodących na świecie firm w branży ho-
dowli roślin z tradycją rodzinnej własności, działa nieza-
leżnie od ponad 160 lat. Skupia się na twórczej hodowli 
roślin rolniczych oraz produkcji i sprzedaży nasion zbóż, 
kukurydzy, buraka cukrowego, rzepaku.

LANDMASCHINENfABRIK KöCKERLING 
GmbH & Co. KG
Lindenstrasse 11-13 
D-33415 Verl
tel. +49 (0) 5246-96 08-54
fax +49 (0) 5246-96 08-21
kom. PL +48 518 825 425
kom. D +49 151 14 80 13 88
www.koeckerling.de 
e-mail: marcin.piecha@koeckerling.de

Köckerling – specjalista od uprawy i siewu. Znany w Eu-
ropie producent maszyn do pożniwnej i przedsiewnej 
uprawy roli oraz agregatów uprawowo-siewnych. Seria 
ALLROUNDER, Trio, Quadro, Vector i VARIO to agre-
gaty do uprawy bezorkowej. Agregaty uprawowo-siew-
ne to modele ULTIMA CS lub VITU. A-GRASMASTER 
reprezętuje maszyny do pielęgnacji i podsiewu użytków 
zielonych. 

Liedmann Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 6
PL 98-355 Działoszyn
tel. +48 43 655 31 30, +48 605 037 407
www.liedmann.pl

LIEDMANN AGRO to nowoczesna i dynamicznie roz-
wijająca się polska firma w branży produkcji nawozów 
mineralnych. Obecnie w naszej ofercie produktowej znaj-

dziecie Państwo pełną gamę nowoczesnych, granulowa-
nych nawozów wapniowych m.in.: Wapniak Jurajski G, 
Dolomag G oraz Siarkomix G.

M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk
ul. 29-go Listopada 64
99-300 Kutno
tel. 24/ 254 22 89
e-mail: mstronik@mstronik.pl

MAD-BOX Andrzej Madejczyk
ul. Piłsudskiego 26B/16
39-100 Ropczyce

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
30-002 Kraków
ul. Zbożowa 4
tel. 12/ 633 68 22, 12/ 633 68 23
e-mail: nasiona@hbp.pl
www.hbp.pl
Dział Handlowy:
tel. 12/ 398 79 20-24

Jesteśmy jedną z największych firm hodowlano-nasien-
nych. W obecnej strukturze, jako strategiczna Spółka 
Agencji Nieruchomości Rolnych funkcjonujemy od 1994 
roku. Jednak historia i początek naszej działalności hodow-
lanej zwłaszcza zbóż i buraka pastewnego, sięga drugiej 
połowy XIX wieku. Główne kierunki działalności to: 
• hodowla twórcza i zachowawcza roślin rolniczych 
• reprodukcja nasienna 
• obrót materiałem siewnym 
• działalność rolnicza i usługowa.
W trosce o spełnianie oczekiwań klientów i zaspokajania 
ich potrzeb poprzez najwyższą jakość i dostępność pro-
duktów w naszej ofercie znajduje się szeroka paleta: 
• zbóż jarych i ozimych 
• kukurydzy 
• buraka pastewnego 
• mieszanek traw pastewnych i gazonowych 
• roślin motylkowych drobnonasiennych 
• roślin strączkowych 
• gryki oraz innych roślin rolniczych. 
Od 2012 zajmujemy się również hodowlą konia arabskie-
go w Stadzie Ogierów w Białce.
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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, glebogry-
zarek, mulczerów, siewników precyzyjnych, siewników 
zbożowych, kombinacji uprawowo-siewnych, pługów, 
maszyn do uprawy uproszczonej, opryskiwaczy oraz ko-
siarek komunalnych. Aby zaspokoić potrzeby nowocze-
snego rolnictwa stosujemy innowacyjne i zaawansowane 
technologicznie rozwiązania.

 

MASzYNY ROLNICzE Mariusz zdunek
Wierzchowiska Drugie 81A, 21-050 Piaski
tel. 81 58 10 940
tel. kom. 664 154 866
www.mrmz.pl

Przedmiotem działalności firmy Maszyny Rolnicze Ma-
riusz Zdunek jest sprzedaż maszyn i ciągników rolni-
czych. Jesteśmy autoryzowanym dealerem marek Fendt 
i Massey Ferguson. W ofercie posiadamy również pełną 
gamę maszyn firm Polskich i zagranicznych, takich jak: 
Unia, Samasz, Kramer, Sulky, Monosem, Fella, Rabe.

MAzOWIECKIE CENTRuM HODOWLI 
I ROZRODU ZWIERZĄT Sp. z o.o.
ul. Siedlecka 85
Kolonia Żelków, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 643 52 96
e-mail: zelkow@mchirz.pl

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. 
z o.o. z siedzibą w Łowiczu oferuje genetykę najwyższej 

jakości dla wielu ras bydła oraz trzody chlewnej, profesjo-
nalne kursu inseminacji, doradztwo hodowlane, kompute-
rowy dobór buhajów, usługi embriotransferu, elektronicz-
ną rejestrację zabiegów.

McHale Engineering Ltd.
Castlebar Rd.
Ballinrobe
Co. Mayo Irlandia
tel. +48 604 400 020, +48 795 947 370
e-mail: mjakszta@mchale.net 
www.mchale.pl 
www.facebook.com/McHalePolska

Firma McHale jest producentem specjalistycznych ma-
szyn rolniczych. McHale skupia się głównie na produkcji 
wysokowydajnych pras rolujących oraz owijarek do bel. 
Prasy rolujące i owijarki do bel firmy McHale są obecne 
w ponad 50 krajach na całym świecie. 

METAL-PLAST WAŁBRZYCH
ul. Lipowa 16A, Modliszów
58-114 Lubachów
tel. 609 619 367

MINOS AGRI POLSKA
44-264 Jankowice
ul. Równoległa 21a

Zakres maszyn jakie oferujemy to: glebogryzarki, siew-
niki, rozsiewacze, kosiarki bijakowe, bębnowe, dyskowe, 
głębosze, agregaty, snopowiązałki, brony talerzowe, 
zgrabiarki, przetrząsacze i wozy paszowe, czyli wszystkie 
maszyny wykorzystywane w pracach rolnych od przygo-
towania gleby, nawożenia po siew aż do zbioru.

MOSKIT
ul. Skalmierzycka 52
63-460 Nowe Skalmierzyce
tel. 62/ 766 66 18
e-mail: moskit123@o2.pl
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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 gara-
żowo-magazynowe, budynki dla rolnictwa (obory, chlew-
nie, tuczarnie, stajnie), budynki usługowe (m.in.: gastro-
nomia, pensjonaty, zajazdy, agroturystyka). Zapraszamy 
na stoisko po bezpłatny Katalog.

NEW HOLLAND AGRICuLTuRE
(CNH Industrial Polska Sp. z o.o.)
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
tel. 0 800 64 111 111
e-mail: marketing@newholland.com
www.newholland.pl

New Holland oferuje kompletną ofertę maszyn dla każ-
dego gospodarstwa: ciągniki, kombajny zbożowe, siecz-
karnie samobieżne, prasy, ładowarki teleskopowe oraz 
pełną ofertę maszyn zielonkowch: kosiarki, zgrabiarki, 
przetrząsacze jak również maszyny do uprawy gleby: 
kultywatory, brony rotacyjne, pługi. Sprzedaż i serwis 
posprzedażowy prowadzone są przez autoryzowaną sieć 
dealerską na terenie całej Polski. New Holland to gwaran-
cja niezawodności i najwyższej wydajności.

NOKIAN TYRES s.r.o.
V Parku 2336/22
Praha 4
14800 Chodov
CzECHY 

Dla opon przeznaczonych do ciężkich pojazdów nie ma 
prostych zadań. W gospodarstwie, w lesie, w porcie czy 

kopalni – specjalne warunki eksploatacji wymagają prze-
myślanych rozwiązań. To właśnie w takich warunkach 
opony Nokian wykazują swoją doskonałość. 

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
www.nordkalk.pl

Nordkalk – znany producent szerokiej gamy nawozów 
wapiennych: Standard Cal, Solid Cal, Fast Cal i wapno 
węglanowe z magnezem: Magnesium i kred pastewnych. 
Najnowsza propozycja to innowacyjny granulat wapienny 
Nordkalk AtriGran. 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Nowodwór 74
08-503 Nowodwór 

OSEVA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77
60-105 Poznań
tel./fax: 61/868 4679
tel. 660 699 571
e-mail: oseva@oseva.pl
www.oseva.pl

OSEVA POLSKA oferuje polskim rolnikom kwalifikowany 
materiał siewny roślin rolniczych. Produkujemy i oferuje-
my nasiona kukurydzy jak również zbóż i mieszanek traw. 
Naszą domeną jest uczciwość i lojalność oraz bardzo ko-
rzystny stosunek ceny i jakości dostarczanych nasion.
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P.H.u. KOBO Karol Bogusiewicz
ul. Budowlana 
20-469 Lublin
tel. 884 885 747
e-mail: lukasz.martynowski@kobo.net.pl

P.H.U. KOBO Karol Bogusoewicz autoryzowany dealer 
marki CASE IH, AMAZONE, MASCHIO GASPARDO, 
oraz cały polski asortyment maszyn, oryginalne części 
zamienne, serwis mobilny i stacjonarny, pozyskanie 
środków unijnych, kompleksowa obsługa gospodarstw 
rolnych, projektowanie farm odnawialnych źródeł energi.

P.H.u. MLEK-MAR Marcin Woźniak
Brudno 2
21-200 Parczew
tel. 660 76 41 76

Firma zajmuje się sprzedażą i montażem urządzeń udo-
jowych: dojarek rurociągowych, hal udojowych, schła-
dzalników mleka, wyposażeniem budynków inwentar-
skich oraz zaopatrzeniem producentów mleka. Jesteśmy 
autoryzowanym dealerem firmy Polanes. Serwisujemy 
urządzenia 24 h/dobę.

P.P. METALBET 
M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
Osowa 27
28-305 Sobków
tel./fax 41 387-30-22

tel. 41 383-81-68
e-mail: biuro@metalbet.com.pl
www.metalbet.pl

W METALBET od 1984 r. z pasją projektujemy i wytwa-
rzamy urządzenia grzewcze i elementy instalacji c.o. 
i c.w.u. Obecnie oferujemy m.in.: podgrzewacze wody 
(poziome), zbiorniki solarne, zbiorniki buforowe, kotły 
zasypowe, kotły automatyczne, kotły przemysłowe, pie-
cokuchnie, naczynia wyrównawcze.

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

Firma Agronas jest największym producentem nasion 
traw w Polsce i jednym z liderów w produkcji nasion rol-
niczych. Oferujemy w ciągłej sprzedaży: nasiona i mie-
szanki traw, nasiona paszowe, zboża jare, zboża ozime, 
kukurydzę, oleiste, okopowe, motylkowe drobnoziarniste, 
motylkowe gruboziarniste, mieszanki poplonowe na za-
zielenianie, pozostałe nasiona rolnicze. Zapraszamy do 
współpracy.

PfLEGEHELDEN POLSKA
ul. Jeździecka 10a
53-032 Wrocław
e-mail: zapytanie@pflegehelden.pl
Strona www: http://pflegehelden.pl/
Facebook: @pflegehelden.polska

Pflegehelden Polska to firma zajmująca się wysyłaniem 
osób w charakterze opiekuna osób starszych na tere-
nie Niemiec. Firma powstała w odpowiedzi na rosnące 
zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi opiekuńcze 
w Niemczech oraz poprawę opieki nad seniorami w Pol-
sce.
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PHu AGROMAL
ul. Południowa 26, Broszków
08-130 Kotuń
tel. +48 502 841 724
e-mail: sprzedaz@agromal.net.pl
www.agromal.net.pl

Hurtownia opon AGROMAL posiada w swoim asortymen-
cie opony do maszyn stosowanych w rolnictwie, przemy-
śle, budownictwie i transporcie.

PHU ANKOM Anna Łukomska-Górny 
ul. Ściegiennego 68a 
25-115 Kielce 
tel. 798143750, 502059728 
email: biuro@ankom-phu.pl 
www.ankom-phu.pl 

Dystrybutor wapna nawozowego. W ofercie: wapno na-
wozowe z magnezem węglanowe o zawartości MgO 15-
18%, CaO 32-35% (CaCO3 96%); wapno nawozowe bez 
magnezu węglanowe o zawartości CaO 50-55% (CaCO3 
98%). Wapno nawozowe tlenkowe o zawartości CaO 60%. 
Dostawa własnym transportem o ładowności 27 ton.

PIOTRANS-PALIWA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 94
21-580 Wisznice
tel. 796 161 515
e-mail: paliwa@piotrans-paliwa.pl

OLEJ NAPĘDOWY – dostawa do Państwa GRATIS!!! 
W ofercie najwyższej jakości olej napędowy, olej grzew-
czy oraz zbiorniki do magazynowania paliw o różnych 
pojemnościach. Zapraszamy.

PK-TANK Kusz Piotr
ul. Krzeszkowska 72
23-400 Biłgoraj 
tel. 721 210 210

POLMASS S.A.
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
tel. 502 66 44 88
www.polmass.eu

Polmass SA jest europejskim producentem pasz i dodatków 
paszowych dla bydła i młodych zwierząt od 1986 roku. Pro-
dukty i rozwiązania żywieniowe tworzymy i udoskonalamy 
we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Polsce 
i w Europie. Nasze relacje z kontrahentami, klientami i ca-
łym otoczeniem biznesowym budujemy na partnerskich za-
sadach oraz zaufaniu. Naszą markę stworzyliśmy i zbudo-
waliśmy w Polsce. Obecnie nasze doświadczenie i produk-
ty wdrażamy w kolejnych krajach Europy oraz wybranych 
krajach świata. W skład naszej oferty handlowej wchodzą: 
• preparaty mlekozastępcze i koncentraty dla cieląt i pro-

siąt (Full z proDNA®, Power z proDNA®, Red z proD-
NA®, Mlekowit z proDNA®, Primolac, Vitalac, Vitalac 
z siemieniem lniany, Ekolac oraz Polmalac), 

• mieszanki mineralno-witaminowe i mleczne koncentraty 
dla bydła (Vitamixy, KCJ), 

• mikrobiologiczne dodatki do zakiszania i konserwacji 
pasz objętościowych (Polmasil, Polmazym),

• probiotyki oraz immunoglobuliny w postaci suszonej 
siary w paście i proszku dla młodych zwierząt.

POL-MAX ECO
ul. Baśniowa 8/6A, 20-802 Lublin 

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.elita-magazyn.pl www.profitechnika.pl

top agrar polska – profesjonalny, nowoczesny i sprawdzo-
ny na każdym polu miesięcznik dla rolników i hodowców. 
tygodnik poradnik rolniczy – zawsze po stronie rolni-
ka! Publikujemy aktualne informacje z rolnictwa. 
profi profesjonalna technika rolnicza – dwumiesięcz-
nik dla zakręconych techniką, gigantami maszynowymi 
oraz tuningami.
elita Dobry Hodowca – dwumiesięcznik dla rolników zaj-
mujących się hodowlą bydła mlecznego i produkcją mleka.
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PPHu AGROLAND s.c.
D. Dąbrowski, W. Dąbrowski
AuTORYzOWANY DILER KuBOTA
Trzebieszów Pierwszy 3
21-404 Trzebieszów
tel. 512-600-777 lub 501-491-448
e-mail: info@maxland.pl
www.maxland.pl

Agroland Trzebieszów to firma z wieloletnim doświad-
czeniem, zajmująca się sprzedażą nowych kosiarek oraz 
mini ciągników marki KUBOTA o mocy od 12-50 kM. 
W ofercie firmy znajduje się wiele modeli mini ciągników 
używanych, ponadto firma Agroland zajmuje się sprzeda-
żą oraz produkcją osprzętu do mini ciągników. 

PPHu Tomasz Olszak
Żerdź 110A
24-103 Żyrzyn
tel. 782 963 817
e-mail: tomasz.olszak4@gmail.com

Firma nasza zajmuje się produkcją ładowaczy czołowych 
do wszystkih modeli ciagników wraz z wszelkiego rodzaju 
osprzętem:łyżki do materiałow sypkich,krokodyle,widły 
do palet,chwytaki do balotów,pługi do śniegu.W swojej 
ofercie posiadamy także agregaty ścierniskowe oraz głę-
bosze.

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 Euro-
pę szerokiej gamy urządzeń wykorzystujących ener-
gię słoneczną. Specjalizujemy się w wolnostojących 
słonecznych podgrzewaczach wody oraz kolektorach 
słonecznych. Naszym głównym celem jest dostarczanie 
najwyższej jakości produktów zapewniających oszczęd-
ność surowców energetycznych i zmniejszenie kosztów 
eksploatacji. 

PRONAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew
tel: 85 682 72 58
e-mail: pronar@pronar.pl
www.pronar.pl

Firma Pronar Sp. z. o. o. została założona ponad 30 lat 
temu w podlaskiej miejscowości Narew. Pro” oznacza pro-
dukcję, „Nar” to skrót od Narwi – stąd pochodzi nazwa firmy. 
Ponad 2 tysiące zatrudnionych pracowników, 7 nowocze-
snych fabryk, w których na powierzchni 80 boisk piłkarskich 
powstaje codziennie 4 tysiące części. Obecnie Pronar jest 
niekwestionowanym liderem w produkcji i sprzedaży ma-
szyn i urządzeń dla rolnictwa, sprzętów komunalnych oraz 
recyklingowych. Jest również liczącym się w świecie produ-
centem kół do maszyn rolniczych i komunalnych, elemen-
tów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi do przyczep, a tak-
że profili stalowych i elementów z tworzyw sztucznych.”

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO-USŁUGOWE Andrzej Klimowicz
ul. Myśliwska 2A, 15-569 Białystok
tel. 502 566 040
e-mail: oleje@olejeklimowicz.pl

P.H.U. Andrzej Klimowicz jest dystrybutorem produktów 
smarnych fińskiej marki Neste. W swojej ofercie posiadamy 
najwyższej jakości oleje (silnikowe, hydrauliczne, przekła-
dniowe, itp.), smary, płyny eksploatacyjne (płyny chłodnicze, 
hamulcowe, itp.) oraz specjalistyczne oleje przemysłowe. 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWE MLEKO-SYSTEM
ul. Składnicowa 8
21-200 Parczew
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tel. 83 355 13 09, fax. 83 355 13 08
e-mail: info@mleko-system.com.pl
www.mleko-system.com.pl

Firma funkcjonuje na rynku od 20 lat. Głównym zakresem 
działania jest budowa i kompleksowe wyposażenie bu-
dynków inwentarskich. Drugą gałęzią jest sprzedaż ma-
szyn rolniczych. Obszar działania to województwo lubel-
skie i cześć mazowieckiego. Jesteśmy autoryzowanym 
dealerem takich marek jak: GEA Farm Technologies, 
Weidemann, Steyr, Pichon, Agro-Masz, SIP, BvL, i wielu 
innych. Posiadamy własny serwis i logistykę. 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
WINKLER Ciseł Monika 
Józefin 23 23-250 Urzędów
tel.: 880 090 846, 698-378-122
e-mail: biuro@silosywinkler.pl

P.U.H. WINKLER zajmuje się produkcją silosów zbożo-
wych, paszowych o różnych średnicach i pojemnoścaich.
Zbiorniki są nowe, wykonane z wyskokogatunkowej stali 
o powłoce cynku ZN 275, spełniają wszystkie normy EU.
Wysoka jakość usług oraz precyzja wykonania dostarcza-
ją Nam, nowych zadowolonycc klientów.

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 profesjo-
nalnym montażem stałych ogrodzeń elektrycznych, które 
cechuje wysoka jakość materiałów oraz estetyczny wy-
gląd. W naszej ofercie znajdą Państwo również: panele 
ogrodzeniowe, poskromy, poidła i paśniki. Oferowane ar-
tykuły zostały sprawdzone pod względem ich przydatno-
ści i funkcjonalności we własnej hodowli. Gwarantujemy 
fachowe doradztwo.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
AGROMIX Sp. z o.o.
Rojęczyn 36
64-130 Rydzyna
tel. 065 538 81 81, 538 81 67
tel./fax 065 538 82 76
e-mail: sekretariat@agromix.agro.pl
www.agromix.agro.pl

Agromix Rojęczyn to firma z 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. AMA-
ZONE: agregaty uprawowe aktywne, agregaty uprawowo-
-siewne, kultywatory, brony talerzowe, siewniki zbożowe, 
siewniki do kukurydzy, rozsiewacze nawozu, opryskiwa-
cze. MANITOU: teleskopowe ładowarki rolnicze, wózki 
widłowe. TRIOLIET: wozy paszowe, wycinaki do kiszonek. 
TECNOMA: opryskiwacze samojezdne. Profesjonalne 
usługi agrotechniczne. Serwis gwarancyjny i pogwarancyj-
ny. Oryginalne części zamienne. Finansowania fabryczne i 
Agromix Kredyt oraz fachowe doradztwo rolnicze.

REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Łowisko 320A
36-053 Kamień
tel. 17 583 63 87, 884 816 816
e-mail: info@remetcnc.com
www.remetcnc.com

REMET CNC TECHNOLOGY jest producentem rębaków 
do drewna serii RED DRAGON. Wieloletnie doświadcze-
nie oraz specjalistyczny park maszynowy pozwalają na 
wytwarzanie wysokiej jakości urządzeń dopasowanych 
do potrzeb wszystkich użytkowników. Produkowane 
przez nas rębaki i łuparki do drewna zdobywają uznanie 
na rodzimym rynku w Polsce jak i wśród odbiorców z ca-
łego świata.

RGz Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 32
83-110 Tczew 
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ROLTEX
ul. Lwowska 143b
22-300 Krasnystaw
tel. 82/ 576 43 43
e-mail: handel@roltexkrasnystaw.pl

Firma ROLTEX jest autoryzowanym dealerem marki 
CLAAS i innych producentów maszyn rolniczych. Pro-
wadzimy sprzedaż ciągników, kombajnów, sieczkarni, ła-
dowarek, pras, maszyn do zbioru pasz i innych. Naszym 
atutem jest 30-letnie doświadczenie w branży maszyn 
rolniczych oraz dbałość o klienta.

SAATBAu POLSKA Sp. z o.o.
ul. Żytnia 1
55-300 Środa Śląska
tel. 71/ 399 55 00
e-mail: polska@saatbau.com

Firma SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. jest córką SAAT-
BAU LINZ – Austria, międzynarodowej korporacji hodowli 
kukurydzy, soi niemodyfikowanej genetycznie, rzepaku 
ozimego i zbóż. Dodatkowo jesteśmy jednym z najwięk-
szych na polskim rynku producentów wysokiej jakości 
kwalifikowanego materiału siewnego, który poprzez 
szeroką sieć dystrybutorów trafia do rolników na terenie 
całego kraju.

SIMENA Spółdzielnia 
Zakład Pracy Chronionej
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Gen. fr. Kleeberga 10
tel. +48 83 352 84 10
fax +48 83 352 84 10 wew. 306
e-mail: poczta@simena.com.pl
www.simena.com.pl

Oferujemy szeroki asortyment części elektrotechnicznych 
do ciągników rolniczych i pojazdów specjalistycznych. 
Produkujemy czujniki temperatury, wyłączniki wskaźnika 
ciśnienia oleju, przyciski sygnału i rozrusznika, wyłączniki 

hydrauliczne światła STOP oraz mechanizmy napędowe 
wycieraczek kabin ciągników rolniczych i budowlanych. 
Współpracujemy z największymi dystrybutorami oraz hur-
towniami z terenu Unii Europejskiej, a także z Serbii oraz 
Bośni i Hercegowiny. W trosce o wysoką jakość naszych 
wyrobów wdrożyliśmy System Zapewnienia Jakości ISO 
nadzorowany przez firmę TUV Rheinland.

SPóŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI
ul. Żytnia 3
08-500 Ryki
tel. (+48) 81 865 15 07
sekretariat wew. 35
e-mail: sekretariat@smryki.pl
www.smryki.pl

STOMIL SANOK DYSTRYBuCJA Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 56
26-065 Piekoszów
tel. 61/ 875 97 93, 61/ 875 97 94.
e-mail: poznan@stomildystrybucja.pl
www.stomildystrybucja

STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA to spółka zajmująca 
się sprzedażą wyrobów gumowych w tym pasy klino-
we „HARVEST BELTS” produkowanych przez SANOK 
RUBBER COMPANY S.A. Spółka wraz z oddziałami jest 
obecna na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
ul. Żytnia 8
08-500 Ryki
tel. 818 652 095
fax 818 652 095
e-mail: lgryki@gmail.com
www.lokalnagrupadzialania.pl
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STOWARzYSzENIE 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LEŚNY KRĄG
ul. Ogrodowa 16
23-300 Janów Lubelski
tel. 15/ 872 26 52
e-mail: biuro@lesnykrag.pl

SWIMER Łukasz Otremba
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
tel. 56/ 681 47 22
e-mail: biuro@swimer.pl

Jesteśmy polską firmą działającą na rynku od 10 lat. Zaj-
mujemy się projektowaniem, produkcją oraz wdrażaniem 
innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań dla systemów 
magazynowania i dystrybucji surowców płynnych takich 
jak: oleje napędowe, AdBlue, nawozy płynne, woda.

TALEX Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Dworcowa 9 C
77-141 Borzytuchom
woj. pomorskie 
tel.+ 48 59 821 13 40
kom. +48 517 436 697 

Firma Talex znajduje się obecnie w czołówce producen-
tów maszyn rolniczych w Polsce i Europie. Prawie 30-let-
nie doświadczenie, analiza potrzeb klientów skutkuje 
produkcją maszyn, które sprawdzają się nawet w najcięż-
szych warunkach. Firma zajmuje się produkcją maszyn 
zielonkowych i komunalnych. 

TECHMLEK Spółka Jawna 
L. Mitura, J. Drągowski
Pałecznica Kolonia 11C
21-104 Niedźwiada

tel: 81 854 22 55
fax: 81 854 62 22
e-mail: techmlek@poczta.fm
www.techmlek.com.pl

Firma zajmująca się sprzedażą maszyn oraz ciągników 
rolniczych i sadowniczych. Obsługa wniosków w ramach 
PROW. Lider w sprzedaży marki KUBOTA.

TIMAC AGRO POLSKA sp. z o.o.
Niepruszewo
ul. Kasztanowa 4
64-320 Buk
tel. +48 (0) 61 899 44 23
fax +48 61 899 44 23
e-mail: biuro@pl.timacagro.com
www.pl.timacagro.com

TIMAC AGRO specjalizuje się w produkcji nawozów płyn-
nych i granulowanych, służących do odżywiania roślin. 
Ponadto dostarcza na rynek innowacyjne produkty prze-
znaczone do żywienia zwierząt. Od 60 lat TIMAC AGRO 
wprowadza innowacje poprawiające wydajność produkcji 
rolnej w sposób przyjazny środowisku.

TOOLMEX TRuCK
ul. Metalowa 7 B
26-500 Szydłowiec
tel. +48 48 617-48-06
fax. +48 48 617 48 05
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: posiada-
my w sprzedaży pełen asortyment części zamiennych 
do wszystkich wózków widłowych • regały magazynowe: 
projektowanie, dostawa, montaż • szkolenia: operator 
i konserwator wózków widłowych. Naprawimy i wyremon-
tujemy każdy wózek widłowy za najniższą cenę!
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TOP GEN Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 23
48-100 Głubczyce
e-mail: biuro@topgen.pl

TOPMLEKO A. Kuc, Z. Gołaszewski Sp. j.
ul. Elbląska 34
10-672 Olsztyn
tel. (+48) 785 51 51 41
tel. (+48) 693 44 71 05
tel. (+48) 661 61 07 07
e-mail: topmleko@topmleko.pl
www.topmleko.pl

Optymalna produkcja mleka! Żywienie: mieszanki mine-
ralno-witaminowe, koncentraty, preparaty mlekozastęp-
cze, emStymulatory, drożdże, preparaty przeciw bie-
gunkom. Higiena: dippingi, maści, filtry, płyny do mycia 
i dezynfekcji. Kiszonkarstwo: nasiona traw i kukurydzy, 
nawozy dolistne, zakiszacze, folie, siatki i sznurki.

TROuW NuTRITION POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 21/25
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 22 755 02 00
www.trouwnutrition.pl
www.facebook.com/TrouwNutritionPolska/

Trouw Nutrition jest światowym liderem w produkcji pre-
miksów witaminowo-mineralnych, innowacyjnych dodat-
ków paszowych oraz liderem w doradztwie żywieniowym 
świadczonym dla przemysłu paszowego i hodowców 
zwierząt gospodarskich. Bezpieczne i wysokiej jakości 
produkty to jeden z naszych głównych celów.

uMEGA GROuP, AB
Metalo 5
LT-28216 utena
Litwa 

tel. +37/ 062007093
e-mail: vitalis.bikauskas@umegaagro.com
www.umegaagro.com

Z Miłości do Ziemi. Z Uwagą dla Człowieka. Z Szacun-
kiem dla Fachowca. Umega posiada bogate i długoletnie 
tradycje w branży produkcji maszyn i urządzeń oraz ob-
róbki metali. Oddział Umega Agro produkuje przyczepy, 
naczepy i wóz przeładowczy, przyczepy ze ścianą prze-
suwną od 3,5 t. do 42 t. Z 50 różnych modeli klient może 
wybrać najbardziej potrzebne przyczepy.

WIELKOPOLSKIE CENTRuM HODOWLI  
I ROZRODU ZWIERZĄT w POZNANIU 
z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13
63-004 Tulce
tel. 61/ 872 73 30, 873 85 00
fax 61/ 872 73 54
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl
www.wchirz.pl

WCHiRZ proponuje hodowcom nasienie zarówno kra-
jowych, jak i światowych buhajów, których potomstwo 
w znaczący sposób poprawi opłacalność produkcji mle-
ka, a także pozwoli na zdobywanie nagród na wystawach 
hodowlanych. Wysoka jakość genetyczna naszych roz-
płodników gwarantuje Państwu szybki, znaczący i postęp 
hodowlany!

WIEŚCI ROLNICZE
POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 31
fax: 62 747 17 60 
e-mail: redakcja@wiescirolnicze.pl
www.wiescirolnicze.pl
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„Wieści Rolnicze” to bezpłatny, ogólnopolski miesięcznik, 
którego nakład wynosi od 45.000 do 50.000 egzemplarzy. 
Publikujemy artykuły poruszające problemy ważne dla 
rolników. Przekazujemy informacje o nowych uregulowa-
niach prawnych, dopłatach z Unii, przepisach emerytal-
no-rentowych, a także porady agronomów, specjalistów 
ODR i firm obsługujących wieś. Prezentujemy wyspecja-
lizowane gospodarstwa, przetwórnie i produkty służące 
rolnikom. Fachowe treści chcemy przekazywać prostym 
i przystępnym językiem.

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
NR 118 CYRANKA
ul. Os. Lotnisko 264/57
08-521 Dęblin 

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE 
NR 193 DIANA
ul. Królewska 8
08-540 Stężyca
tel. 509293215

z.P.H. KWAS
Babice 23
08-455 Trojanów
tel. 25/ 682 74 83, 
kom. 512 315 189, 502 291 767
e-mail: kwas@adres.pl 
www.kwas.com.pl 

Zakład Produkcyjno-Handlowy „KWAS” powstał 
w 1991 r. Firma znajduje się w województwie mazowiec-
kim w miejscowości Babice przy trasie nr S17 Warsza-
wa – Lublin. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadcze-
niem w zakresie produkcji maszyn rolniczych dla rolnic-
twa m.in. agregatów ścierniskowych / podorywkowych 
(gruber), agregatów uprawowo-siewnych, agregatów 
talerzowych, agregatów uprawowych, bron talerzo-
wych, głęboszy, opryskiwaczy polowych zawieszanych 
i zaczepianych, kosiarko-rozdrabniaczy sadowniczych, 
pługów do odśnieżania. 

ZAKŁAD HANDLU 
SPRZĘTEM ROLNICZYM BIELECKI 
Stanisław Bielecki 
Sulbiny, ul. Warszawska 25 
08-400 Garwolin 
tel. 25/ 682 02 69 
kom. 728 829 516, 606 338 788, 
668 648 120, 600 501 122
e-mail: Biuro@bielecki-maszyny.pl 

Oferujemy Marki: KRONE, AMAZONE, NEW HOLLAND, 
UNIA, SAMASZ, ALIMA-BIS, METAL FACH.

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY
ŚWIT-ROL
Budziska 4, 08-455 Trojanów
tel: (25) 629-11-37, fax (25) 629-20-11
tel. kom. 502-269-194, 503-157-617
e-mail: info@swit-rol.pl
www.swit-rol.pl

Firma ŚWIT-ROL istnieje na rynku od 1992 roku. Zajmuje 
się produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych. PRODU-
KUJEMY:
• rozsiewacze nawozowo-wapniowe jedno- i dwutarczo-

we (300 l, 400 l, 600 l, 800 l)
• piaskarki (300 l, 400 l, 600 l)
• rębaki do gałęzi
• brony talerzowe od 1,8 m.b. do 3,15 m.b.
• agregaty uprawowe od 1,8 m.b. do 3,00 m.b.
• wały strunowe
• kosiarki sadownicze od 1,2 m.b. do 1,8 m.b.
• kopaczki

ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY 
Krzysztof Królik
uL. Mazowiecka 47
08-400 Garwolin
tel./fax 25/ 684 37 56
e-mail: zuhkrolik@o2.pl

Firma handlowa: sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych.







Maszyny zgłoszone do pokazów polowych
nazwa firmy producent rodzaj model szer.

rob.

AGRO-MASZ Paweł Nowak AGRO-MASZ Agregat Gras300 + SP200/K 3

AGRONOM Sp. z o.o. FENDT

Kosiarka Slicer 320P 3

Przetrząsacz Twister 6606DN 6,6

Prasa zwijająca Rotana 130FXTRA 2,25

Przyczepa zbierająca Tigo GOPRD 1,9

AGROTECHNIKA 
MASZYNY ROLNICZE 
Krzysztof Laszuk P.U.H.

John Deere
Prasa zwijająca V 451 M 2,2

Prasa zwijająca F 441 M 2,2

Strautmann Przyczepa zbierająca Tera Vitesse 4201 DO 2,55

APV POLSKA APV Agregat GP 300 M1 FULL EDITION 3

FINO Sp. z o.o. Kuhn

Kosiarka GMD3525F-FF + GMD9530 9,53

Przetrząsacz GF8712 8,7

Prasa zwijająca VB 3160 2,3

Praso-owijarka i-Bio+ 2,3

KOMOŃ 
Maszyny Rolnicze Pottinger

Kosiarka 9

Prasa zwijająca Impress 150 2

Przyczepa zbierająca Torro 6510 2

KVERNELAND GROUP 
POLSKA Sp. z o.o.

VICON Kosiarka Extra 332 + 332XF 6,4

KVERNELAND Prasa zwijająca 6716 SC 14N 2,2

MASCHIO-GASPARDO 
POLAND Sp. z o.o.

Maschio-
Gaspardo Prasa zwijająca Extreme 365 HTC 

MASZYNY ROLNICZE 
Mariusz Zdunek GÖWEIL

Praso-owijarka G1F125 G5040

Owijarka G3010 FARMER

MCHALE 
ENGINEERING LTD. McHale

Kosiarka B9000 8,56

Prasa zwijająca F5500 2,1

Praso-owijarka Fusion 3 Plus 2,1

Owijarka

Prasa zwijająca V660 2,1

Praso-owijarka Fusion Vario 2,1

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

New Holland Kosiarka
Kosiarka boczna z kondycjonerem 
DISCCUTTER 280P + ciągnik 
T5.105 ElectroCommand



nazwa firmy producent rodzaj model szer.
rob.

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

New Holland

Przetrząsacz Przetrząsacz Rotary Tedders 
PROTED 760 + ciągnik TD5.85

Sieczkarnia  
zbierająca

Sieczkarnia FR480 + Podbieracz 
do trawy

Prasa zbierająca Prasa RB125 + ciągnik  T6.160

Prasa zbierająca Prasa RB150 + ciągnik T7.175

PRONAR Sp. z o.o. Pronar

Kosiarka PDF300 + PDT300 6

Przetrząsacz PWP 770 7,7

Owijarka Z-245

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWE 
MLEKO-SYSTEM

SIP
Kosiarka SLICERCUT DISC 100C  

+ SLICERCUT DISC 340F 10

Przetrząsacz Spider 815 7,85

PUP AGROMIX 
Sp. z o.o. Krone

Kosiarka Easy Cut R280 2,8

Kosiarka Easy Cut F320 + B950 Collect 9,5

Przetrząsacz KW 7.92/8 7,9

Prasa zwijająca Comprina F125XC

Praso-owijarka Comprina CV 150 XC

Przyczepa  
zbierająca MX

Sieczkarnia  
zbierająca Big X 700

ROLTEX Class

Kosiarka Disco 8500 Trend  
+ Disco 3200 Move 8,5

Prasa zwijająca Rolant 540

Przyczepa zbierająca CARGOS 8500

Sieczkarnia  
zbierająca Jaguar 940 + Direct Disc 500 5

Prasa zwijająca Variant 460

TALEX Sp. z o.o Sp. k. Talex Przetrząsacz Tornado 550 5,5

TECHMLEK 
SPÓŁKA JAWNA 
L. Mitura, J. Drągowski

Kubota Kosiarka DM 3028 2,8

Mascar Prasa zwijająca Monster-Cut770 2,1

Samasz
Kosiarka Zestaw 8,6

Przetrząsacz P8-890 8,9

Kubota + 
Samasz Praso-owijarka Twist 600 (zgrabiarka) 2,20; 6
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agregat do uprawy użytków zielonych grass 300
wystawca: agro-Masz paweł nowak

Agro-Masz wzbogaca swoją ofertę o kolejną maszynę. Tym razem jest to agregat, który autonomicznie ma słu-
żyć do pielęgnacji użytków zielonych, zaś w połączeniu z siewnikiem poplonów SP200 także do ich zakładania 
i podsiewu.

Pierwszą sekcję roboczą agregatu stanowi regulowana hydraulicznie listwa zagarniająca. Za nią położone są 
trzy rzędy sprężynowych zgrzebeł, mających na celu rozgrabianie trawy, chwastów, sfilcowań, mchów oraz 
innych pozostałości i nierówności. Zgrzebła mają za zadanie także zniszczenie płytko zakorzenionych chwastów 
i samosiewów oraz odsłonięcie i przygotowanie gleby do rozsiewu traw. Ich regulacji dokonuje się z wykorzysta-
niem śruby rzymskiej. Ostatnia sekcja robocza to regulowany hydraulicznie wał pryzmatyczny, mający na celu 
dogniecenie nasion. 

Ziarno dozowane jest ze zbiornika o pojemności 200 litrów. Wałek wysiewający przenosi materiał siewny 
do ośmiokanałowego rozdzielacza, skąd pneumatycznie transportowany jest do elastycznych przewo-
dów wysiewających, wykonanych z tworzywa sztucznego, zakończonych płytkami. Za transport ziaren 
odpowiedzialne są dwie elektryczne dmuchawy wspomagające. Za dozowanie wysiewanego materiału 
odpowiada dedykowany komputer AP2, umożliwiający operatorowi kontrolę i regulację podstawowych pa-
rametrów siewu. Opcjonalnie dostępny jest bardziej zaawansowany sterownik, wskazujący m.in. poziom 
wypełnienia zbiornika. 

Trzymetrowy agregat wyposażony w siewnik waży ok. 1470 kg i do współpracy potrzebuje ciągnika o mocy 
ok. 100 KM. Cena takiego zestawu będzie wynosiła ok. 37.370 tys. zł netto, a pierwsze egzemplarze trafią do 
rolników w czerwcu. 
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zestaw 1 – kosiarka Fendt slicer 320p + Fendt 312 power 
wystawca: agronoM sp. z o.o. 

Kosiarka dyskowa Fendt Sliker 320P, Kosiarka tylna zawieszana bocznie, 6 dysków tnących pracujących parami 
co daje szerokość roboczą 3.00 m, po 2 noże na każdym dysku. Zapotrzebowanie na moc ciągnika min. 61 km, 
obroty wałka 540 lub 1000 obr./min. Opcjonalnie może być wyposażona w kondycjoner palcowy. Dopasowanie 
do koszenia rowów i skarp o nachyleniu 30 st. Pionowa pozycja transportowa. Solidna konstrukcja, masa ko-
siarki 724 kg.

zestaw 2 – przetrząsacz pokosu Fendt twister 6606 dn + ciągnik Valtra a 104
wystawca: agronoM sp. z o.o.

Przetrząsacz karuzelowy Fendt Twister 6606 DN agregowany z ciągnikiem za pomocą tylnego TUZ. 6 wirników 
po 6 ramion na każdym wirniku. Szerokość robocza 6,60 m. Napęd WOM 540 obr./min.
Przekładnia główna obustronnie łożysko-
wana zanurzona w oleju co gwarantuje dłu-
gi okres trwałości eksploatacyjnej.
Ramiona palca wykonane ze stali nierdzew-
nej posiadające zabezpieczenia przed zgu-
bieniem palca. Mała odległość kół podpo-
rowych od ramion wirnika oraz regulacja 
pochylenia w trzech pozycjach zapewniają 
dobre kopiowanie terenu oraz optymalna 
pracę w każdych warunkach.
Ciągnik współpracujący Valtra Al 04. Silnik 
czterocylindrowy SISU o pojemności: 4,4 1. 
Przekładnia Hitech z 4 półbiegami zmienia-
nymi pod obciążeniem.
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zestaw 3 – prasa zwijająca stalokomorowa Fendt rotana 130F Xtra + ciągnik Fendt 516 Vario

wystawca: agronoM sp. z o.o.

Prasa stałokomorowa Fendt Rotana 130F Xtra. W komorze prasowania 18 walców zgniatających Power Grip 
bezszwowych, formujących bele o średnicy do 125 cm. Łożyska smarowane centralnie po obu stronach maszy-
ny, automatyczne smarowanie łańcuchów. W standardzie wiązanie siatką Vario Net.

Podbieracz z rolką dociskową, Pięciorzędowy bez krzywkowy o szerokości roboczej 2,25 m opcjonalnie 2,40 m.

Rotor tnący umiejscowiony blisko podbieracza łatwo i sprawnie odbiera i tnie materiał za pomocą 13, 17 lub 
25 noży. Opuszczana hydraulicznie Hydro Flex Control ułatwia usuwanie ewentualnych zatorów. Sterowanie 
maszyną za pomocą komputera: E-link Control.

Opcjonalnie prasa może być wyposażona w czujnik wypełnienia komory lewa/prawa strona co ułatwia formowa-
nie równych balotów.

 Prasa do napędu wymaga ciągnika o mocy min. 80 KM i obrotów WOM 540. Regulowany zaczep górny lub 
dolny, ogumienie 500/50 -22,5.

Ciągnik Fendt 516 Vario, przekładnia bezstopniowa, pełna amortyzacja osi, kabiny i fotela. Silnik czterocylindro-
wy generuje moc 160 KM. W wyposażeniu ISOBUS, przygotowanie do precyzyjnego prowadzenia za pomocą 
sygnału GPS.
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zestaw 4 – przyczepa zbierająca Fendt tigo 60 pr d + Valtra t214 Versu smart touch 

wystawca: agronoM sp. z o.o.

Przyczepa samozaładowcza Fendt Tigo 60 PR D pojemność 36 m3 DIN, zawieszenie tandemowe Boogie, koła 
26,5 cala opona 800, Szerokość przyczepy 3.00 m wysokość całkowita 3,92. Dopuszczalna waga całkowita 24 t. 
Hydropneumatyczna amortyzacja dyszla.

Podbieracz o szerokości 1,90 m. Siedmiorzędowy bez krzywkowy, w opcji z dodatkową rolką podporową. Palce 
zabezpieczone przed zgubieniem. Wysoki prześwit wynoszący do 80 cm.

Rotor z najmniejszą szczeliną cięcia na rynku wynoszącej 3,5 mm z wymiennymi segmentami palca rotora 
wyposażony w 40 noży tnących z systemem szybkiej wymiany.

Podłoga ze stali ocynkowanej ogniowo opuszczona w przedniej części co ułatwia załadunek masy. Podwójny 
listwowy przenośnik podłogowy z dwoma prędkościami przesuwu. Dwa lub trzy walce dozujące.

Pochylana hydraulicznie ściana przednia, która służy do wstępnego prasowania materiału w początkowej fazie 
zbioru oraz ułatwia wyładunek pełnej przyczepy. Po rozłożeniu zyskujemy dodatkowe 6m2 powierzchni. Lekko 
ścięta górna przednia cześć skrzyni ułatwia załadunek sieczkarnią podczas pierwszego przejazdu. Zapotrzebo-
wanie na moc prezentowanego modelu od 150 km.

Ciągnik Valtra T214 Versu Smart Touch, silnik AgcoPower 6 cylindrów i 7,4 1 pojemności gwarantuje 230 KM 
mocy maksymalnej z doładowaniem Boost.
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stałokoMorowa prasa zwijająca john deere F441M
wystawca: agrotechnika Maszyny rolnicze krzysztof laszuk p.u.h.

Prawdziwie uniwersalna prasa John Deere F441M do zastosowania ze średnimi lub niskimi ilościami różnego ro-
dzaju plonów, kiedy ograniczenia czasowe wymagają wysokiej wydajności i prędkości. Wyposażona w mnóstwo 
opcji stanowi wartościową maszynę, która przez długie lata będzie niezawodnie pracować. Do wyboru są wersje 
MultiCrop do różnych rodzajów plonów oraz Silage Special specjalnie do kiszonki.
Średnica beli:  1,25 m – 1,35 m   
Szerokość podbieracza: 2 m   
Ilość noży:   brak (Rotoflow HC) lub 13 (Maxicut HC 13)  
Komora prasowania: Wersja Multicrop z siedmioma karbowanymi walcami (3 wzmocnione) + przenośniki łańcu-
chowo-listwowy z wzmocnionymi listwami lub wersja SilageSpecial z 17 karbowanymi walcami (4 wzmocnione)
Dostępne są podbieracze o szerokości 2 metry lub 2,20 metra. Konstrukcja krzywkowa łatwo radzi sobie nawet 
w przypadku bardzo szerokich i ciężkich pokosów. Opcjonalny system usuwania zatorów wykorzystuje podłogę 
opuszczaną z mechanizmem opartym na równoległoboku i pozwala na wyeliminowanie zatorów również na 
zbieżnych przenośnikach ślimakowych. Podbieracze z cynkowaną powłoką antykorozyjną Hardox zapewniają 
dodatkową trwałość.
Dla uzyskania dopasowanego do potrzeb optymalnego ciężaru beli można wybrać dwie specjalnie zaprojekto-
wane komory o szerokości 1,21 m. Multicrop – przenośnik jest idealnym rozwiązaniem do użytku w przypadku 
różnych plonów. Do zastosowań z kiszonką najlepszy jest układ rolek z kilkoma agresywnymi rolkami z 12 że-
brami. 
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przyczepa saMozBierająca strautMann tera Vitesse 4201
wystawca: agrotechnika Maszyny rolnicze krzysztof laszuk p.u.h.

Przyczepa samozbierająca Strautmann Tera Vitesse 4201. Dla użytkowników, którzy od maszyny wymagają 
jednocześnie maksymalnej wydajności i maksymalnej pojemności firma Strautmann wprowadziła na rynek przy-
czepę samozbierającą Tera-Vitesse. Maszyna ta wyposażona jest w system CFS, za sprawą, którego przyczepa 
ma mniejsze za potrzebowanie na moc a także dużą przepustowość. 
Jedyne w swoim rodzaju połączenie podbieracza, rolek CFS, rotora i mechanizmu tnącego doskonale sprawdzi-
ło się w najróżniejszych warunkach pracy. 
Maszyna posiada:
• Wydajny spiralny rotor z przyspawanymi płytkami zębowymi dla optymalnej oszczędności pokarmu i najlep-

szej jakości cięcia. Niewielki odstęp pomiędzy zębami rotora i nożami zapewnia dokładne cięcie przy niewiel-
kim zapotrzebowaniu na moc.

• Wydajny załadunek przy pomocy agregatu CFS, który za sprawą współpracy różnych elementów zapewnia 
zwinność, a tym samym oszczędność paliwa, pieniędzy i czasu.

• Dokładne cięcie przy pomocy mechanizmu tnącego z 50 nożami o podwójnym ostrzu.
• Podwójne wykorzystanie. Aby zwiększyć czas pracy przyczepy samozbierającej, firma Strautmann oferuje 

możliwość wykorzystania maszyny jako w pełnowartościowej przyczepy do transportu sieczki. Dlatego też do 
podstawowego wyposażenia seryjnego zalicza się: stabilna klapa tylna z mechanicznym ryglowaniem, otwarta 
skrzynia ładunkowa bez pałąków dla nadbudowy i linek, hydraulicznie odchylana ściana przednia, podłoga 
z tworzywa sztucznego o doskonałych właściwościach ślizgowych.
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zMiennokoMorowa prasa zwijająca john deere V451M
wystawca: agrotechnika Maszyny rolnicze krzysztof laszuk p.u.h.

Prasa John Deere V451M jest odpowiednia zarówno dla usługodawców pracujących dla różnorodnych klientów, 
jak i dla podmiotów, których skala i charakter działalności wymagają uniwersalności. To wartościowa maszyna 
z szerokim wachlarzem funkcji i gwarancją niezawodnej pracy przez długie lata. 

Efektywny system podawania o szerokości 2,2 m.

Wysokowydajny rotor ze zbieżnym przenośnikiem ślimakowym o średnicy 480 mm spawanym na konstrukcji 
rotora.

Maksymalny ciężar formowanej beli dzięki regulacji jej średnicy i szerokości komory prasowania 1,21 m.

Automatyczne usuwanie zatorów dzięki szerokiej, hydraulicznie opuszczanej podłodze.

Standardowy system usuwania zatorów wykorzystuje podłogę opuszczaną z mechanizmem opartym na równo-
ległoboku pozwalającym na wyeliminowanie zatorów również przy zgarniaczach ślimakowych.

Specjalna para siłowników dociska ramię napinające, natomiast mechaniczne haki utrzymują tylną klapę w po-
łożeniu zamkniętym. Tłumiki drgań minimalizują siłę uderzenia na końcu ruchu. 

Łatwa wymiana rolek siatki. Zakładanie z poziomu podłoża nie wymaga żadnych narzędzi i trwa krócej niż 
minutę. 

Dostępny jest opcjonalny układ automatycznego smarowania z pojemnika ze smarem. W wersji standardowej 
wszystkie punkty smarowania są smarowane centralnie z pojemnika smaru. 
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agregat do pielĘgnacji i renowacji użytków zielonych gp 300 M1 Fe
wystawca: apV polska

WYDAJNY PODSIEW 

Cechą wyróżniającą agregat Grünlandprofi są cztery rzędy zębów sprężynowych o grubości 12 i 8 mm. Zada-
niem agregatu jest łagodne wzruszenie i napowietrzenie gleby oraz wspomożenie krzewienia. Model GP jest uni-
kalny dzięki możliwości również bardzo intensywnej pracy. Grubość dwóch pierwszych rzędów zębów (12 mm) 
i agresywność ich pracy zwiększana przede wszystkim poprzez oddziaływanie wału sprawiają, że agregat GP 
to profesjonalne urządzenie do podsiewu, nowego zasiewu i pielęgnacji nawet mocno zachwaszczonych łąk. 
W celu kompleksowej pielęgnacji zalecamy zastosowanie agregatu Grünlandprofi w połączeniu z siewnikiem 
pneumatycznym PS firmy APV. Warto podkreślić, że dzięki szerokim możliwościom ustawień całego agregatu 
można go z powodzeniem używać również w działalności usługowej.

KORZYŚCI:

• Połączenie wielu czynności roboczych: wyrównywanie, odchwaszczanie, sianie, bronowanie i wałowanie;
• Możliwość oddzielnej regulacji głębokości roboczej brony oraz wału, aby swobodnie regulować agresywność 

pracy innego elementu roboczego;
• Możliwość rozdzielenia narzędzi roboczych i używania ich pojedynczo (na przykład tylko wału) lub w kombi-

nacji z innymi narzędziami roboczymi;
• Resorowana włóka wyrównująca zapewnia wyrównywanie kretowisk i innych nierówności;
• Różnorodne możliwości ustawień: idealne dopasowanie maszyny do potrzeb i panujących warunków;
• Możliwość połączenia agregatu Grünlandprofi z siewnikiem pneumatycznym APV;
• Idealny do potrzeb własnych, jak również do działalności usługowej.
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potrójne zestawy kosiarek dyskowych kuhn gMd 9530 + gMd 3525 F-FF
wystawa: Fino sp. z o.o. przedsiĘBiorstwo usługowo-handlowe

DaNe tecHNiczNe GmD 9530 GmD 3525 f-ff
Szerokość robocza (m) 3,50 3,50

Szerokość pokosu (m) 2 x 2,80 1.00 – 1.20

Szerokość transportowa (m) 2,95 3,48

Minimalne zapotrzebowanie na moc WOM (kW/KM) 99/135 36/49

Masa (kg) 2 300 1 180

Przy obecnych warunkach pogodowych jakość zbieranej paszy uzależniona jest najczęściej od czasu zbioru. 
Zestawy kosiarek KUHN GMD osiągają wysokie wydajności z prędkością do 20–25 km/h, zapewniając jedno-
cześnie doskonałe kopiowanie terenu. 

Kosiarki o dużych szerokościach roboczych KUHN charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami, które gwa-
rantują dokładne koszenie roślin i zachowanie ich maksymalnej wartości odżywczej: 

• hydropneumatyczne zawieszenie zespołu koszącego LIFT-CONTROL
• bezobsługowa belka tnąca OPTIDISC zapewniająca optymalne koszenie
• zabezpieczenie PROTECTADRIVE i system szybkiego montażu noży FAST-FIT
• specjalna konstrukcja ramy, zapewniająca idealne kopiowanie terenu
• duży zakres regulacji zakresu pokrycia obszarów roboczych przedniego i tylnych zespołów tnących.
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zMiennokoMorowa prasa zwijająca kuhn VB 3160 oc
wystawa: Fino sp. z o.o. przedsiĘBiorstwo usługowo-handlowe

DaNe tecHNiczNe
Wymiary beli

Średnica (cm) 80–160 / 185

Szerokość (cm) 120

Szerokość podbierania (cm) 230

Minimalne zapotrzebowanie na moc WOM (kW/KM) 60/80

Gama zmiennokomorowych pras zwijających VB 3100 to modele premium z innowacyjną konstrukcją komory 
prasowania, pozwalającą uzyskać bele cięższe o 10%. Nowe terminale ISOBUS zapewniają wysoki komfort 
obsługi i kontrolę nad całym procesem prasowania.
• System regulacji zgniotu PROGRESSIV DENSITY gwarantuje formowanie bel o idealnym kształcie i zagęsz-

czeniu
• Zespół podający INTEGRAL ROTOR charakteryzuje się dużą przepustowością, co gwarantuje wysoką wy-

dajność roboczą
• Wszystkie najważniejsze ustawienia robocze, takie jak gęstość i średnica beli oraz liczba owinięć siatką, są 

obsługiwane w wygodny sposób za pomocą panela sterującego
• Standard komunikacji ISOBUS
• W standardzie maszyna wyposażona jest w rotor z 14 nożami.
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prasoowijarka kuhn i-Bio
wystawa: Fino sp. z o.o. przedsiĘBiorstwo usługowo-handlowe

wymiary maszyNy podBieracz
Długość 4,50 m Szerokość 2,30 m

Wysokość ≥ 2,25 m Liczba rzędów palców 5

Szerokość ≥ 2,75 m Ogległość między palcami 61 mm

Masa ≥ 3700 kg

Wyjątkowa konstrukcja modelu i-BIO+ z systemem owijania wbudowanym w komorę prasowania, umożliwia 
wykonanie dwóch zadań jedną maszyną. Ta kompaktowa i lekka prasoowijarka waży zaledwie 3700 kg, co 
sprawia, że jest bardzo zwrotna i szczególnie sprawdza się na małych lub podmokłych polach, pagórkowatym 
terenie, a także na wąskich drogach dojazdowych.
Wspólnym mianownikiem wszystkich prasoowijarek KUHN jest opatentowana technologia INTEGRAL ROTOR. Ten 
prosty i bezobsługowy zespół podający pozwala uzyskać bardzo wysoką wydajność roboczą. Bliska odległość między 
rotorem i palcami podbieracza gwarantuje płynne podawanie materiału do komory prasowania. Konstrukcja tego spe-
cjalnego, wymuszonego systemu podawania, pozwala zwiększyć prędkość jazdy i zapewnia wyższą wydajność robo-
czą przy ograniczonych stratach materiału. Zespoły podające wyposażone w technologię INTEGRAL ROTOR posia-
dają zęby wykonane z płyt odpornych na ścieranie HARDOX. Stal HARDOX odznacza się niezwykle wysoką twardo-
ścią i wytrzymałością, co ogranicza zużywanie się zębów rotora. Dłuższa żywotność zębów to większe oszczędności.
Najważniejsze rozwiązania:
• Wzmocniony układ napędowy z wytrzymałymi łańcuchami IWIS
• Podbieracz z zawieszeniem wahliwym
• Zespół podający INTEGRAL ROTOR
• Mechaniczne rozłączenie rotora
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przetrząsacz karuzelowy kuhn gF 8712
wystawa: Fino sp. z o.o. przedsiĘBiorstwo usługowo-handlowe

DaNe tecHNiczNe
Szerokość robocza (m) 8,70

Liczba karuzel 8

Liczba ramion na karuzeli 6

Szerokość transportowa (m) 2,99

Minimalne zapotrzebowanie na moc WOM (kW/KM) 36/50

Nowe modele serii 1012 spełniają oczekiwania średnich i dużych gospodarstw rolnych. Wąskie kliny pola oraz 
uwrocia nie stanowią już problemu dzięki systemowi podnoszenia karuzel HLC. Wystarczy tylko zawór i urucho-
mić system podnoszenia, aby w mniej niż 5 sekund wszystkie karuzele znalazły się na wysokości 50 cm:
• Łatwiejsze manewrowanie maszyną,
• Mniejsze ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do paszy (pokos jest przerzucany tylko jeden raz). 
Ponadto:
• Małe karuzele pracujące pod dużym kątem zapewniają całkowite odwrócenie i przemieszanie warstw pokosu, 

co przyśpiesza schnięcie roślin. Obszary robocze małych karuzel są lepiej pokryte, przez co podbieranie 
pokosu jest dokładniejsze.

• Bezobsługowy system sprzęgieł wielopalcowych DIGIDRIVE z kutej i cieplnie utwardzanej stali nie tylko umoż-
liwia niezawodny napęd dużej ilości karuzel, ale również ich złożenie w bardzo kompaktowy sposób.

• Szczelnie zamknięte obudowy karuzel nasmarowane na cały okres eksploatacji zapewniają maszynie nieza-
wodność i długą żywotność.

• Opatentowany system stabilizacji z dwoma mocnymi sprężynami, amortyzatorem hydraulicznym i zawiesze-
niem transportowym
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koMBinacja kosząca noVacat s10
wystawca: koMoŃ Maszyny rolnicze

Kombinacja kosząca NOVACAT S10 pracuje na szerokości 9,52 m Do pracy potrzebuje ciągnika o mocy tylko 
130 KM. Małe zapotrzebowanie na moc to efekt minimalnego ciężaru zestawu. Wydajność przy tym sięga ponad 
11 hektar na godzinę.
Aby zawsze móc optymalnie wykorzystywać cała szerokość roboczą kombinacji, zaprojektowano dwie pozycje 
montażowe dla kosiarek, pasujące za każdym razem do 3,0 m lub 3,50 m kosiarki przedniej. Z tyłu zawieszone 
są dwie kosiarki NOVACAT o szerokość roboczej 3,0 m.
Sercem kombinacji jest sprawdzona belka kosząca NOVACAT z systemem szybkiej wymiany ostrzy. Spłaszczo-
na powierzchnia stożków zapewnia perfekcyjny przepływ masy zielonej.
Centralne zawieszenie NOVACAT S10 umożliwia wychylenie +/- 22 stopnie. Dzięki temu na uwrociu uzyskuje 
się wysokość uniesienia 50 cm wewnątrz. Kosiarka jest stabilizowana przy pomocy małego siłownika, co zdecy-
dowanie ogranicza kołysanie. Ułatwia to obrót i zapewnia bezpieczeństwo na uwrociu oraz podczas transportu, 
a w rezultacie również chroni wałek przegubowy. 
Hydrauliczne zabezpieczenie przeciw najazdowe troszczy się o optymalną ochronę maszyny. Obydwie kosiarki 
są chronione niezależnie od siebie.
Do sterowania całą maszyną potrzebny jest tylko jeden zawór dwustronnego działania. Pojedyncze podnoszenie 
kosiarek według wyboru jest uruchamiane przez przełącznik hebelkowy. Kombinacja jest ustawiana do pozycji 
transportowej pod kątem 90 stopni przez naciśnięcie guzika i uruchomienie zaworu dwustronnego działania. 
Przednie osłony automatycznie składają się w górę. Zapewnia to małą szerokość transportową (tylko 2,20 m).
NOVACAT S10 może być przechowywana zarówno w pozycji roboczej jak i w pozycji transportu po drodze.
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prasa zwijająca iMpress 155 V pro 
wystawca: koMoŃ Maszyny rolnicze

Prasy IMPRESS niezależnie od modelu mogą być wykorzystane do zbioru trawy, siana i słomy. Pracują równie 
efektywnie w każdych warunkach pogodowych, niezależnie od tego czy jest sucho czy mokro.

Pöttinger zastosował w tej prasie IMPRESS innowacyjny rotor LIFTUP, który z jednej strony zapewnia wysoką 
przepustowość, a z drugiej równomierne i szerokie wypełnienie komory prasowania. Korzyści jakie wynikają 
z tego rozwiązania dla Państwa to: zdecydowane ograniczenia klasycznego jeżdżenia lewo/prawo, aby uzyskać 
dobrze uformowany balot. 

Prezentowany model IMPRESS 155 Vario PRO formuje balot o szerokości 1,20 m i średnicy 0,80–1,55 m. Prasa 
jest wyposażona w trzy bezszwowe pasy z hydraulicznie regulowanym napinaczem. Gęstość balotów może być 
ustawiana przez zmienną siłę zgniotu i dopasowana do właściwości prasowanego materiału. 

Trzy bezszwowe pasy zapewniają prawidłowe obracanie balotu w każdej sytuacji – również przy słomie. 3-strefy 
zgniotu są standardem Przy pomocy napinacza pasków możliwe jest uzyskanie kontrolowanego, zmiennego 
zagęszczenia stref balotu: rdzenia, strefy środkowej i zewnętrznej. Rozmiary stref oraz pożądaną siłę zgniotu 
można ustawić według potrzeb na sterowniku. 
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przyczepa zBierająca 
torro 6510 coMBiline
wystawca:  
koMoŃ Maszyny rolnicze

TORRO COMBILINE firmy Pöttinger to ma-
szyna wielozadaniowa. W zależności od po-
trzeb może pracować jako wydajna przyczepa 
zbierająca, ale sprawdzi się także w roli po-
jemnego wozu silosowego. Jej przezbrojenie 
z jednej funkcji do drugiej zajmuje niewiele 
czasu. 

Prezentowana przyczepa TORRO COMBILI-
NE 6510 D ma pojemność załadunku 34 m3 
wg normy DIN. Dwumetrowej szerokości pod-
bieracz można wyposażyć w dodatkowe kółka kopiujące, dzięki którym zespół podbierający jest w stanie jeszcze 
lepiej kopiować teren. Przyczepa została wyposażona w mocną przekładnię, przystosowaną do mocy 300 KM. 

Torro jest wyposażone w rotor załadunkowy Powermatic Plus o średnicy 80 cm. Duża średnica rotora powoduje 
mniejsze zapotrzebowanie na moc. Palce wykonane są z drobnoziarnistej stali Durostat i dzięki asymetryczne-
mu uporządkowaniu na rotorze zapewniają płynny przepływ zbieranej masy oraz jej perfekcyjne rozdrobnienie. 

Belka nożowa Powercut. ma 45 noży tnących na teoretyczna długośc 34 mm i jest wyposażona w ceniony przez 
praktyków system wychylania Easy Move. Wystarczy tylko odbezpieczyć dźwignię centralnego zabezpieczenia 
i wychylić belkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma swobodny dostęp do noży, które może łatwo i szyb-
ko wymienić. Załączanie belki nożowej do pracy odbywa się poprzez hydraulikę sterowaną z poziomu sterowni-
ka przyczepy. Powercut jest wyposażony w centralne blokowanie noży za pomocą siłowników hydraulicznych, 
co znacznie upraszcza obsługę. 

Oprócz noży standardowych, użytkownik może zastosować opatentowane przez firmę, dwustronne noże Twin-
blade, które mają ostrza tnące po obu stronach. W razie potrzeby wystarczy je tylko obrócić i zamontować 
ponownie – nie trzeba wozić kompletu noży zapasowych. Niezależnie od rodzaju zamontowanych noży, każdy 
z nich ma indywidualne zabezpieczenie przed przeciążeniem, co znacznie wydłuża ich czas użytkowania. Na 
życzenie również jest dostępna automatyczna ostrzałka do noży AutoCut.

TORRO jest fabrycznie wyposażone w system automatyki załadunku, który przyśpiesza proces zbioru oraz 
zwiększa ilość zielonki zebranej podczas jednego przejazdu. Operator nie musi w trakcie jazdy skupiać się na 
sterowaniu przesuwem przenośnika podłogowego w zależności od stopnia napełnienia przyczepy. 

Po wjechaniu na pole, wystarczy uruchomić w ciągniku WOM, opuścić podbieracz, a na sterowniku uaktywnić 
przyciskiem funkcję automatycznego załadunku. Reszta odbywa się sama, niezależnie od operatora. System 
załadunku bazuje na czujnikach umieszczonych w przyczepie, które reagują na nacisk wywierany przez zała-
dowywaną masę. W zależności od mocy ciągnika współpracującego z przyczepą oraz zbieranego materiału, 
można przestawiać czujniki napełniania tak, by to ten z góry sterował automatyką, zaś znajdujący się w przed-
niej klapie stanowił zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem rotora. Dodatkowo w sterowniku przyczepy 
można ustawiać opóźnienie czasu reakcji na informację z czujnika. Oznacza to, że po otrzymaniu sygnału z czuj-
nika, sterownik opóźnia przesuwanie przenośnika podłogowego np. o 2 sekundy, co zwiększa gęstość załadun-
ku. Można również ustawić czas przesuwania przenośnika podłogowego po odebraniu sygnału ze sterownika 
w zależności od tego, jaki materiał jest zbierany. Automatyka załadunku rozłącza się po otrzymaniu informacji 
z czujnika znajdującego się na końcu skrzyni ładunkowej. W przyczepie wyposażonej w walce dozujące jest on 
podłączony do dolnego walca, który jest umieszczony wahadłowo. Jeżeli nacisk wywierany przez zebraną masę 
spowoduje jego przesunięcie w tył, automatyka zakończy załadunek.
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koMBinacja kosiarek dyskowych Vicon eXtra 332 XF + Vicon eXtra 332 
wystawca: kVerneland group polska sp. z o.o

Zestaw o łącznej szerokości roboczej 6,4 m składa się z dwóch kosiarek: czołowej (3,2 m) oraz tylnej z central-
nym zawieszeniem listwy tnącej (również 3,2 m). Cechą charakterystyczną kosiarek dyskowych produkowanych 
pod marką Vicon jest unikalny trójkątny kształt dysków dzięki czemu maszyny posiadają po trzy noże na każdym 
z nich. Dodatkowo prędkość obrotowa dysków tnących wynosząca 3000 obr/min sprawia, że zawsze jeden 
nóż tnie pozwalając na wyeliminowanie powstawania grzywek pomiędzy dyskami, uzyskanie dużej prędkości 
roboczej bądź też dużo mniejszego zużycia paliwa. Zastosowanie płóz ślizgowych na całej szerokości roboczej 
zabezpiecza listwę tnącą przed zużyciem od spodu. Natomiast zabezpieczenie najazdowe typu non-stop od-
chyla listwę tnącą kosiarki do tyłu na wypadek najechania na przeszkodę. Po minięciu przeszkody listwa tnąca 
automatycznie wraca do pierwotnej pozycji bez potrzeby cofania.
Warto podkreślić, że czołowa kosiarka posiada pływające zawieszenie pozwalające na kopiowanie terenu: nie 
tylko góra – dół ale również na boki w zakresie +/- 17o. Z kolei w tylnej kosiarce wykorzystano precyzyjnie kopiu-
jące teren centralne zawieszenie z odciążeniem sprężynowo hydraulicznym. 
Na szczególną uwagę zasługuje tu tylna kosiarka posiadająca składanie hydrauliczne do pozycji 1250. Dzięki 
czemu kosiarka posiada środek ciężkości blisko ciągnika, zapewniając jednocześnie równe rozłożenie wagi 
względem lewej i prawej strony ciągnika. Całość zestawu w transporcie drogowym nie przekracza szerokości 
3 m.
Z kolei Extra 332XF jest to pierwsza na świecie czołowa kosiarka dyskowa z aktywnym ślimakiem formującym 
pokos (PATENT FIRMY). Z opcją składania wąskiego pokosu w 3 różnych szerokościach (1,0; 1,15 i 1,3 m), jak 
również rozprowadzania na szerokość 2,2 m, maszyna oferuje niezwykle szeroki zakres możliwości, na który 
czeka większość rolników. Kosiarka ma możliwość składania wąskiego pokosu, mieszczącego się pomiędzy 
kołami ciągnika, lub rozrzucenia nieco szerzej, jeżeli konieczne jest przyspieszenie procesu schnięcia. Regula-
cję pomiędzy poszczególnymi wariantami przeprowadza się w szybki oraz prosty sposób bez użycia narzędzi.
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prasa rolująca zMiennokoMorowa kVerneland 6716 sc14n
wystawca: kVerneland group polska sp. z o.o

Prasa zmiennokomorowa Kverneland 6716 wyposażona jest w podbieracz o szerokości roboczej 2,2 m. Prasuje 
bele o średnicy od 0,6 do 1,65 m. Prasa jest wyposażona w nowoczesny kształt osłon bocznych wykonanych 
z tworzywa sztucznego, drogowe oświetlenie LED’owe oraz całkowicie nowy aparat do owijania siatką. Zaletą 
nowego systemu do owijania siatką jest jego prosta budowa oraz bardzo mała ilość regulacji, gdzie w porówna-
niu do poprzedniego modelu zastosowano 40% mniej części składowych. zapewniającą operatorowi przyjazną 
i prostą obsługę. 

System owijania siatką pozostał umieszczony bardzo nisko, podobnie jak w poprzednim modelu, aby opera-
tor w wygodny sposób, bez konieczności wchodzenia po drabinie, był w stanie umieścić dużą rolkę z siatką 
o średnicy do 4500 metrów w aparacie. Czynność tą wykonać można stojąc na ściernisku. Dodatkowo zadbano, 
aby wyeliminować uciążliwe rozprowadzanie siatki przez szereg rozprowadzających rolek. Do owijania używać 
można siatki o szerokości od 1,23 do 1,3 m, co pozwala naciągnąć ją odpowiednio na belę o szerokości 1,2 m 
zakładając ją po same krawędzie. 

Dzięki rotorowi podającemu oraz systemowi rozdrabniania wyposażonemu w 14 noży o teoretycznej długości 
cięcia 70 mm każda bela jest o 25% cięższa. Każdy nóż posiada sprężynowe zabezpieczenie na wypadek 
uderzenia w ciało obce, które pozwala na wychylenie noża celem uniknięcia jego uszkodzenia. Prasa posiada 
opuszczaną na równoległoboku podłogę co sprawia, że podłoga opuszcza się zarówno z przodu jak i z tyłu 
jednocześnie przez co odblokowanie prasy na wypadek zapchania jest znacznie łatwiejsze. 

W standardzie prasa wyposażona jest w owijanie siatką, rampę do bel, wytrzymałe łańcuchy o rozmiarze 
1¼ cala, centralne smarowanie łańcuchów z funkcją rozłączania do pracy w słomie, smarowanie łożysk poprzez 
zcentralizowane kalamitki, regulowany dyszel do każdej wysokości zaczepu w ciągniku oraz intuicyjny z obraz-
kowym menu komputer „Focus 3” kontrolujący wszystkie procesy prasowania.
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prasa zMiennokoMorowa eXtreMe 365 htc
wystawca: Maschio gaspardo poland sp. z o.o.

Prasa zmiennokomorowa Extreme 365 HTC wyróżnia opatentowany system zmiennej geometrii beli niedostęp-
ny w żadnej innej prasie zwijającej. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie balotów w trzech trybach pracy różnią-
cych się parametrami formowanego rdzenia balotu: jego średnicą oraz zagęszczeniem. Możliwe jest formowanie 
rdzenia z ciśnieniem w zakresie 3-210 bar (jest to zakres dostępny tylko w prasach MASCHIO). 
Po uformowaniu rdzenia balotu mamy możliwość formowania pozostałej jego części z ciśnieniem stałym, rosną-
cym, a nawet malejącym. Dostępna jest również funkcja tzw. skorupki. Po jej aktywacji ostatnie 10 cm średnicy 
formowanego balotu zostanie sprasowane z maksymalnym ciśnieniem dostępnym dla prasy bez względu na to 
w jaki sposób była formowana jego część. 
Wszystko to sterowane jest przez intuicyjny sterownik elektroniczny umieszczony w kabinie operatora. Dzięki tak 
rozbudowanym możliwościom formowania maszyna ta może być wykorzystywana zarówno do zbioru materia-
łów delikatnych takich jak zioła po przemysłowy zbiór wszelkiego rodzaju słom zbożowych, kukurydzianych itp. 
Na uwagę również zasługuje fakt iż maszyna formuje balot już od średnicy 55 cm i uzyskuje ciśnienie maksymal-
ne 210 bar co przekłada się na najwyższy zgniot i największą masę uzyskiwanych bel z wszystkich dostępnych 
pras zmiennokomorowych. 
Standardowe wyposażenie obejmuje takie rozwiązania jak: krzywkowy podbieracz o szerokości 2,20m z rolką 
dogniatającą, obwiązywanie siatką lub folią z automatycznym dobieraniem ilości siatki lub folii do średnicy ba-
lotu, czujniki wypełnienia komory, trójramienny rotor ułożony w podwójnej spirali z 15 nożami tnącymi, hydrau-
licznie opuszczaną podłogę podajnika, 4 pasy bezkońcowe, dyski zwężające do zbioru zielonek w trudnych 
warunkach oraz układ automatycznego ciągłego smarowania łańcuchów. Opcjonalnie maszyna może być wy-
posażona w układ centralnego smarowania smarem.
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owijarka stacjonarna gÖweil g3010Farmer
wystawca: Maszyny rolnicze mariusz zdunek

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE 
• Ramię owijarki pojedyncze
• Stół owijarki przechylany hydraulicznie
• Przenośniki transportowe bel 4 szt. z prowadzeniem i krążki prowadzące bel 2 szt.
• Odkładanie bel na lewo i na prawo
• Zespół napinania folii 750 mm
• Automatyka cięcia i nakładania folii
• Hydraulicznie przestawiana oś podnoszona
• Zdejmowany, hydrauliczny dyszel przegubowy
• Zasobnik na 3 rolek folii
• Ogumienie 300/80-15,3 AW
• Silnik benzynowy 1 cylindrowy Honda 
• Silnik benzynowy 8,2 kW z akumulatorem, rozrusznik elektryczny, filtr obiegu powrotnego i zbiornik oleju 

hydraulicznego 30 l
• Instalacja oświetlenia i kierunkowskazów
• Reflektor roboczy LED
• Sterowanie programowe STANDARD z pilotem radiowym
• Przebiegi robocze „cykl owijania“ i „nakładanie i obcinanie folii“ przebiegają automatycznie i „odkładanie beli” 

przez naciśnięcie przycisku

Owijarka zdalne sterowana za pomocą pilota radiowego, wyposażona w niezależny układ hydrauliczny dzięki 
czemu nie musi być podłączona do ciągnika. Owijarka owija baloty w zakresie od 0,9-1,6 m średnicy oraz o ma-
sie maxymalnie do 1800 kg. Maszynę tego typu można zamówić również jako model bliźniaczy G3010 Q Farmer 
ze stołem do owijania bel kwadratowych.

Hydraulicznie łamany dyszel z hydraulicznie podnoszoną osią daje możliwość transportu maszyny do miejsca 
owijania nawet przez niewielkie owijarki. Przy większych odstępach między polami na pewno sprawdzi się se-
ryjnie montowane oświetlenie, dodatkowo maszyna posiada podświetlenie stołu. Dzieki zastosowaniu pilota ra-
diowego operator nawet z większej 
odległości jest w stanie sterować 
maszyną.

Takie rozwiązanie pozwala aby owi-
janie było wykonane przez jedną 
osobę w ciągniku lub (ładowarce) po-
dającym i odkładającym bele. Po za-
ładowaniu i wybraniu trybu owijania 
maszyna automatycznie rozpoczyna 
cykl od mniejszej prędkości owiania 
a po pierwszym obrocie rozpędza 
się do 24 obrotów na minutę. Na-
stępnie bela na polecenie operatora 
jest zrzucana ze stołu. Obracające 
ramię owijające jest zabezpieczone 
przed uderzeniem w przeszkodę jak 
i nieuważną osobę.
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praso-owijarka gÖweil g1-F125 +g5040kombi 
wystawca: Maszyny rolnicze mariusz zdunek

Dane techniczne: Prasa stałokomorowa walcowa z 18 walcami o grubości blachy 4 mm oraz 4 wzmocnieniami 
poprzecznymi w każdym walcu.
Wyposażenie standardowe:
• Komora 125x123 cm
• Podbieracz 2,2m
• Rotor 8 gwieździsty o średnicy 570mm oraz 30 noży tnących OBRACAJĄCY SIĘ KU GÓRZE!
• Łatwy dostęp do noże (wybór ilości tnących noży bez ograniczeń w zakresie od 1 do 30 noży)
• Wiązanie siatką oraz folią (prezentowany model posiada opcjonalnie stosowany podwójny aparat wiążący)
• Centralne smarowanie wszystkich łożysk z elektroniczną kontrolą 
• Centralne smarowanie łąńcuchów
• Wahliwy centralnie zawieszony podbieracz bezkrzywkowy z 6 rzędami palców oraz ślizgami z materiału 

sztucznego.
• Zestaw 2 kamer z kolorowym wyświetlaczem 
• Owijarka dwuramienna 
• Jeżdżący stół owijarki.
• System AFC maszyna sama opuszcza podłogę i wyciąga noże w momencie zapchania a następnie podnosi 

i wkłada nożę
Wyposażenie dodatkowe w prezentowanej maszynie:
• hydraulicznie łamany dyszel
• stawiacz bel
• PIERWSZY NA ŚWIECIE PODWÓJNY APARAT WIĄŻĄCY DO FILII I SIATKI W PRASACH 
Rozwiązania wyróżniające:
Jakość ciecia
• Niespotykana w prasach jakość cięcia poprzez 30 noży wkładanych od góry teoretyczna długość cięcia 35 mm
Maxymalne zagęszczenie
• Pasza jest optymalnie zagęszczona dzięki czemu otrzymujemy mniej bel przy tej samej masie
Wiązanie folią
• Dodatkowa bariera przed tlenem, lepsza jakość kiszonki, hydrauliczne napięcie foli(siatki) podczas wiązania, 

dodatkowo chroni przed dziurami na ostrych źdźbłach
Mega Rotor
• poprzez odwrotny kierunek pracy rotora mniejszy problem z kamieniami w paszy
Pewny proces owijania
• Poprzez jeżdżący stół owijarki 

przekazywanie balotów nie 
stanowi problemów nawet na 
bardzo stromych zboczach do-
datkowo kontrola foli informuje 
o zerwaniu folii, 

Wahliwy podbieracz
• zakres wahania 15 cm, lepsze 

dopasowanie do terenu, mniej-
sze straty paszy i brak szkód w 
darni na nierównym terenie jak 
i brak zanieczyszczeń w pa-
szy.
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Mchale koMBinacja kosząca B9000
wystawca: mcHale eNGiNeeriNG ltD.

Szerokość robocza 8,56 m z kosiarką czołową; Szerokość pokosu 1,3–2,3 m; Wysokość koszenia 25–75 mm; 
Liczba dysków tnących 14 (7 x 2); Liczba ostrzy 28 (2 na dysku); Prędkość dysków koszących 3200 obr./
min; Spulchniacz ze stalowymi palcami; Prędkość spulchniacza 700/1000 obr./min; Minimalna wymagana moc 
250 KM z kosiarką czołową; Waga 2480 kg
Najważniejsze rozwiązania:
• Technologia kopiowania terenu 3D
• Centralne zawieszenie
• Samoczynna regulacja listwy tnącej
• Spulchniacz pokosu w standardzie
• Możliwość ustawienia dwóch prędkości obrotowych spulchniacza lub jego wyłączenie
• Zakres poprzeczny listwy tnącej 17°
• Prześwit na uwrociach ponad 600 mm
• Automatyczna regulacja kąta listwy tnącej
• Ruch listwy tnącej do tyłu i do góry, jeśli spotka przeszkodę
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Mchale F5500 stałokoMorowa prasa rolująca
wystawca: mcHale eNGiNeeriNG ltD.

Szerokość robocza 2,1 m; 5 rzędów palców podbieracza; Rozstaw palców 70 mm; Liczba noży 15; Średnica bel 
1,25 m; Szerokość bel 1,23 m; Liczba walców w komorze 18; Łożyska walców 50 mm; System obsługi Wizard 
Plus; Oś 8 szpilek; Minimalna wymagana moc 90 KM; Waga 3500 kg; Wymiary 4,05 x 2,58 x 2,45 m

Najważniejsze rozwiązania:
• Pełnowalcowa komora prasująca
• System opuszczanej podłogi Drop Floor, 
• System nakładania siatki Vario, 
• Rotor podający w kształcie gwiazdy, 
• 2,1-metrowy galwanizowany podbieracz, 
• System progresywnego smarowania
• Hydrauliczna blokada tylnej klapy;
• Uszczelki samoczyszczące walców
• Standardowe ogumienie 500/50-22,5
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Mchale Fusion 3 plus stałkoMorowa prasoowijarka
wystawca: mcHale eNGiNeeriNG ltD.

Szerokość robocza 2,1 m; 5 rzędów palców podbieracza; Rozstaw palców 70 mm; Liczba noży 25; Średnica 
bel 1,25 m; Szerokość bel 1,23 m; Liczba walców w komorze 18; System obsługi iTouch; Owijanie w komorze 
folią lub siatką; Oś 8 szpilek; Minimalna wymagana moc 107 KM; Waga 5650 kg; Wymiary 5,8 x 2,76 x 3,02 m

Najważniejsze rozwiązania:
• Owijanie bel folią (lub siatką) w komorze prasującej
• System kontroli owijania folią
• Intuicyjny system sterowania iTouch z wbudowaną kamerą
• Opatentowany system przenoszenia beli,
• Pionowy pierścień owijający,
• Opuszczana podłoga Drop Floor, 
• Automatyczny system smarowania łańcuchów i łożysk, 
• Cięcie i przytrzymywanie folii,
• Czujniki zerwania folii,
• Uszczelki samoczyszczące walców,
• W pełni zautomatyzowana obsługa.
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Mchale Fusion Vario zMiennokoMorowa prasoowijarka

wystawca: mcHale eNGiNeeriNG ltD.

Szerokość robocza 2,1 m; 5 rzędów palców podbieracza; Rozstaw palców 70 mm; Liczba noży 15; Średnica bel 
0,6 do 1,68 m; Szerokość bel 1,23 m; Liczba pasów 1; System obsługi iTouch; Oś 8 szpilek; Minimalna wyma-
gana moc 114 KM; Waga 6500 kg; Wymiary 6,3 x 2,94 x 3,3 m

Najważniejsze rozwiązania:
• Intuicyjny system sterowania iTouch z wbudowaną kamerą,
• Opatentowany system transferu bel,
• Podwójny napęd komory prasującej,
• Komora wyposażona w 1 pas prasujący,
• Wskaźniki wypełnienia komory,
• Pionowy pierścień owijający,
• Opuszczana podłoga Drop Floor, 
• Cięcie i przytrzymywanie folii,
• Czujniki zerwania folii,
• W pełni automatyczna obsługa.
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Mchale orBital owijarka do Bel okrągłych

wystawca: mcHale eNGiNeeriNG ltD.

Dwa podajniki folii 750 mm; Owijanie bel o średnicy 1,1m – 1,45 m; Prędkość podajnika z folią 40 obr./min; 
System sterowania Expert Plus; Oś 6 szpilek; Wymagania hydrauliczne 35 l przy 170 bar; Wymiary 4,35 m x 
2,74 m x 3 m; Waga 1850kg

Najważniejsze rozwiązania:
• Pionowy pierścień owijający
• Opatentowany system przeniesienia beli
• Opatentowany wał wyładunku bel
• System cięcia i przytrzymywania folii
• Czujniki zerwania folii
• W pełni automatyczna obsługa
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Mchale V660 zMiennokoMorowa prasa rolująca
wystawca: mcHale eNGiNeeriNG ltD.

Szerokość robocza 2,1 m; 5 rzędów palców podbieracza; Rozstaw palców 70 mm; Liczba noży 15; Średnica 
bel 0,6-1,68 m; Szerokość bel 1,23 m; Liczba pasów 3; System obsługi Expert Plus; Oś 8 szpilek; Minimalna 
wymagana moc 80 KM; Waga 4000 kg; Wymiary 4,8 x 2,58 x 2,75 m

Najważniejsze rozwiązania:
• Najnowszy model V660 MKIV
• System opuszczanej podłogi Drop Floor, 
• System nakładania siatki Vario, 
• Rotor podający w kształcie gwiazdy, 
• 2,1-metrowy galwanizowany podbieracz, 
• Układ ciągłego smarowania łańcuchów, 
• Podwójny napęd komory prasującej, 
• Mechaniczna blokada tylnej klapy.
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kosiarka boczna z kondycjonerem disccutter 280p + ciągnik t5.105 electrocommand

wystawca: new holland agriculture (cnh industrial polska sp. z o.o.)

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, marka New Holland stworzyła serię kosiarek dyskowych DiscCutter. 
Najważniejsze rozwiązania konstrukcyjne to:
1. wytrzymałe listwy tnące. Listwa tnąca jest sercem kosiarki. We wszystkich modelach zastosowano nisko-
profilową listwę tnącą o idealnie gładkiej dolnej stronie i dużej powierzchni nośnej, co zapewnia niski nacisk na 
grunt i w ten sposób chroni pole i uprawę roślinną, zapewniając jej szybki wzrost po koszeniu. Ponadto niskopro-
filowa konstrukcja pozwala na uzyskanie ścierniska o wysokości 40 mm, a tym samym zbiór większych plonów.
2. Funkcja topdry™. Ta funkcja dostępna w modelach DiscCutter™, DiscCutter™ L i DiscCutter™ C wypo-
sażonych w spulchniacze z palcami z polietylenu lub ze stalowymi bijakami umożliwia szerokie rozkładanie 
materiału roślinnego na ponad 85% szerokości cięcia. Pozwala zwiększyć skuteczność pracy poprzez wymu-
szone podawanie materiału roślinnego do spulchniacza. Ułożenie materiału roślinnego na większej szerokości 
skraca czas suszenia, co jest atutem przy pracy przy niestabilnej pogodzie. Stopień suszenia można regulować 
za pomocą dźwigni.
3. zawieszenie Vari-Float. Nowoczesne, hydrauliczne zawieszenie Vari-Float zapewnia podążanie kosiarki za 
ukształtowaniem terenu. Pozwala ono osiągnąć równomierną wysokość cięcia i ułatwia odrastanie roślin dzięki 
eliminacji uszkodzeń roślin pozostałych na polu.
4. hydrauliczny system zabezpieczenia listwy tnącej. Podczas pracy hydrauliczny system pokonywania 
przeszkód znajduje się pod ciśnieniem i zapewnia efektywne i bezpieczne koszenie.
5. indywidualizacja spulchniania. Stopień spulchniania można szybko dopasować do uprawy roślinnej, jej 
wilgotności o przeznaczenia przy użyciu dźwigni.
6. bezpieczny transport. Przy podniesieniu kosiarki automatyczny mechanizm blokady transportowej zabez-
piecza kosiarkę w położeniu transportowym. Przy wjeździe na pole można go szybko zwolnić z poziomu kabiny. 
7. oferta spulchniaczy. Klienci mają do wyboru trzy różne konfiguracje spulchniaczy:
•  z palcami z polietylenu do każdego modelu – elastyczne palce poliuretanowe są elastyczne, lekkie i wyma-

gają tylko niewielkich prac konserwacyjnych. Są ideal-
nym rozwiązaniem dla producentów paszy dla bydła 
– pozostanie palca w paszy nie stanowi zagrożenia ani 
dla bydła ani sieczkarni samobieżnej. 

•  ze stalowymi bijakami w modelach dicscutter l 
i Disccutter c – spulchniacz ze stalowymi bijakami 
cechuje wytrzymałość i odporność; idealnie zdaje on 
egzamin przy pracy na kamienistej lub piaszczystej 
glebie, gdyż jest odporny na spowodowane kamienia-
mi wibracje i posiada wyższą odporność na zużycie.

•  z gumowymi rolkami w modelach dicscutter l i di-
sccutter c – spulchnaicz został opracowany specjal-
nie pod katem delikatnych upraw roślinnych takich jak 
lucerna i koniczyna. Delikatne działanie spulchniacza 
pozwala zachować wartości odżywcze karmy.

8. idealnie ułożony pokos. Wyższa prędkość jazdy 
osiągnięta dzięki 85% szerokości układania uprawy po-
zwala uzyskać pokosy o lepszym kształcie, co przekłada 
się na zwiększenie wydajności pracy i jest szczególnie 
przydatne, gdy bezpośrednio za kosiarką podąża prasa 
lub sieczkarnia samobieżna. 
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przetrząsacz rotary tedders proted 760 + ciągnik td5.85
wystawca: new holland agriculture (cnh industrial polska sp. z o.o.)

Przetrząsacze New Holland serii ProTed dostępne są w wersji zawieszanej lub przyczepianej (model 880T). 
Podstawowe cechy i argumenty handlowe:
1. wysoka wydajność. Wszystkie modele tej serii maszyn posiadają podwójne palce, co zwiększa wydajność 
przetrząsania. Ponadto wszystkie modele o szerokości powyżej 6,9 m posiadają standardowo mechanizm blo-
kady palców, aby zapobiec ich wypadnięciu; ten element stanowi opcjonalne wyposażenie mniejszych modeli. 
Mechanizm blokady palców chroni podążającą za ciągnikiem sieczkarnię samobieżną i zapobiega zanieczysz-
czeniu paszy kawałkami metalu.
2. skuteczne przetrząsanie na krańcach pola. Aby przetrząsnąć całe pole aż do ostatniego źdźbła, zastoso-
wano odpowiedni system przetrząsania na krańcach pola. W modelach 690 i 760 jest on włączany za pomocą 
ręcznej dźwigni lub opcjonalnego przełącznika hydraulicznego, który jest standardowym wyposażeniem modeli 
880 i 880T. Dodatkowo można obrócić koła pod wirnikami w taki sposób, aby maszyna nie podjeżdżała do granic 
pola pod kątem 90°.
3. zawieszenie wirnika. Wszystkie wirniki posiadają przegubowe zawieszenie, dzięki czemu szybko i skutecz-
nie mogą się dostosować do zmiennych warunków polowych. W modelach 880 i 880T przekładnie poszczegól-
nych wirników umieszczone są w zamkniętej komorze w kąpieli olejowej, co zapewnia nieustanne smarowanie 
przekładni i wydłużony okres eksploatacji. 
4. regulacja wirnika. Kąt nachylenia wirników względem ziemi można łatwo dopasować do warunków polo-
wych, co zapewnia efektywne przetrząsanie i rozrzucanie pokosu w celu jego idealnego wysuszenia.
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sieczkarnia Fr480 + podbieracz do trawy
wystawca: new holland agriculture (cnh industrial polska sp. z o.o.)

układ tnący
• Typ cylindra głowicy tnącej: daszkowy (V) z 2 rzę-

dami noży
• Szerokość/średnica głowicy tnącej: 884/710 mm
• Ilość noży: 2x12
• Automatyka ostrzenia noży i ustawiania listwy 

przeciw tnącej

układ zgniatający ziarno
• Średnica rolek: 250 mm
• Ilość zębów: 126
• Różnica prędkości: 30%

układ wyładunku masy żniwnej
• Szerokość dmuchawy: 750 mm
• Wysokość rury wyładowczej: 6,4 m

podbieracz do trawy
• Szerokość robocza 3 m

silnik
• Cursor 13, Tier IVB, technologia SCR
• System wtrysku: pompo-wtryskiwacze
• Pojemność skokowa: 12900 cm3
• Moc maksymalna: 400 kW/476 KM

kabina harvest suite™
• Powierzchnia przeszklenia: 6,8 m2
• Poziom hałasu podczas pracy 76 dBA
• Monitor IntelliView™ IV z regulacją położenia

przekładnia jazdy
• Hydrostatyczna, 4 zakresowa

układ podawania 
• Napęd HydroLoc™
• Regulacja długości cięcia: z kabiny
• Liczba rolek podających: 4
• Szerokość komory podawania: 860 mm
• Układ wykrywania metalu MetaLoc™
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prasa stałokomorowa walcowa new holland rollBaler 125 single + ciągnik  t6.160
wystawca: new holland agriculture (cnh industrial polska sp. z o.o.)

Dla klientów wymagających wydajności i trwałości.
rozmiar bel
• Średnica 125 cm
• Szerokość 122 cm

podbieracz 
• 5 rzędowy podbieracz o szerokości 2,3 m
• Palce o grubości 5,5 mm
• Napęd krzywkowy

opuszczana podłoga i wysprzęglanie napędu 
rotora
• Regulowana z kabiny opuszczana płyta podłogo-

wa
• Opuszczana podłoga pod rotorem na zasadzie 

równoległoboku z przodu 120 mm, z tyłu 60 mm
• Opcjonalne wysprzęglanie napędu rotora

rotor
• Wykonany ze stali odpornej na zużycie Hardox 

400
• Średnica 470 mm, grubość zębów rotora 10 mm

zespół tnący
• 20 noży tnących
• Każdy nóż zabezpieczony jest indywidualnie sprę-

żyną 
•  Możliwość selektywnego wyboru noży 10A/10B

komora prasowania
• 18 walcy tłoczonych na zimno osadzonych na 

automatycznie smarowanych tulejach ślizgowych
• Każdy walec ma na swojej powierzchni 10 karbów, 

aby zapewnić odpowiednią przyczepność zbiera-
nego materiału

obsługa prasy
• Magistrala ISOBUS do obsługi prasy z ciągnikami 

obsługującymi tę technologię
• Monitor IntelliView™ IV dla ciągników bez magi-

strali ISOBUS
• Informacja o aktualnym zgniocie beli, poziomie 

wypełnienia lewej i prawej krawędzi beli
• Możliwość sterowania rozdzielaczem hydraulicz-

nym obsługującym podbieracz, opuszczaną pod-
łogę, noże za pomocą tylko jednej pary hydrauliki
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prasa zmiennokomorowa roll Belt 150 cropcutter + ciągnik t7.175
wystawca: new holland agriculture (cnh industrial polska sp. z o.o.)

podbieracz 
• Szerokość: 2,30 m
• Liczba listew palcowych: 5

rozmiar bel
• Szerokość: 120 cm
• Średnica: 90/150 cm
• Orientacyjna wydajność: 55 bel/godz.

rotor
• Rozdrabniacz rotorowy podsiębierny 
• Maksymalna liczba noży: 15
• Odległość między nożami: 65cm
• Hydrauliczne załączanie rozdrabniacza

formowanie beli
• Zgniot beli regulowany z kabiny operatora
• Możliwość niezależnej regulacji gęstości miękkiego rdzenia beli
• Wzmocniony podwójny hydrauliczny system zgniotu
• Rolki formujące uchylne: 2
• 4 pasy 273 mm
• Owiązywanie beli: siatka (sznurek w opcji)
• Owijanie krawędzi beli New Holland „Edge Wrap”

system intelli bale
Magistrala ISOBUS umożliwia automatyczne wymuszenie zatrzymania ciągnika przez prasę. Automatyczne 
owijanie beli. Automatyczne otwarcie i zamknięcie tylnej klapy. Redukcja zmęczenia operatora i oszczędności 
w postaci czasu oraz paliwa. 



81

Pokazy maszyn

kosiarka dyskowa Boczna pdt 300 oraz kosiarka czołowa pdF300 w zestawie

wystawca: pronar sp. z o.o.

Kosiarka dyskowa PRONAR PDT300 o szerokości roboczej 3m posiada centralne zawieszenie na którym 
umieszczona jest listwa robocza z siedmioma dyskami oraz kosiarka czołowa PDF 300 o szerokości roboczej 
3mposiadająca centralne zawieszenie w którym umieszczona jest listwa robocza z siedmioma dyskami Zapo-
trzebowanie mocy tego zestawu kosiarek wynosi jedynie 120 KM. Atutem kosiarki jest jej niewielka waga oraz 
centralne zawieszenie pozwalające dobrze kopiować teren

przetrząsacz pokosów pwp770

wystawca: pronar sp. z o.o.

Przetrząsacz pokosów Pronar PWP770 to sześciuwirnikowa efektywna maszyna na amortyzowanym aktywnym 
zawieszeniu, które gwarantuje duży komfort pracy i stabilizację ustawienia maszyny w stosunku do ciągnika. 
Cechami charakterystycznymi maszyny jest duża szerokość robocza – 7,70 m przy stosunkowo niewielkim 
zapotrzebowaniu na moc ciągnika (40 KM).

owijarka z-245

wystawca: pronar sp. z o.o.

Ciągnik zagregowany jest z owijarką samozaładowczą z bocznym załadunkiem. Owijarka przystosowana jest do 
owijania bel o średnicy do 1,8m, posiada dwie szerokości folii 500 mm i 750 mm. Załadunek beli odbywa się za 
pomocą hydraulicznego ramienia załadowczego na stół obrotowy gdzie następuje owijanie folią. Po owinięciu 
hydrauliczny mechanizm obcinający kończy proces owijania. Mechanizm wyładowczy pozwala na postawienie 
beli na ziemi bez jakichkolwiek uszkodzeń folii podczas wyładunku. Pozwala pewniej i łatwiej uchwycić belę 
ładowaczem czołowym.
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zestaw kosiarek sip silvercut disc 1000 c tył oraz kosiarka czołowa sip silvercut disc 340 F
wystawca: przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Mleko-systeM

Zestaw kosiarek SIP Silvercut DISC 1000 C tył oraz kosiarka czołowa SIP Silvercut DISC 340 F, wyposażona 
w zaczep S-FLOW. Szerokość robocza to 3,32 m przód a 9,60 m tył. Kosiarka czołowa posiada 8 dysków, tylna 
18 (2 x 9). S-FLOW to zaczep z hydro-pneumatycznym zawieszeniem, która odciąża nacisk na ziemię, perfek-
cyjnie kopiuje teren. Tylny zestaw to rama z dwiema kosiarkami, każda o szerokości roboczej 3,80 m, 9 dysków 
oraz hydro-pneumatyczne zawieszenie w standardzie. Obie kosiarki napędzane przez WOM na 1000 obrotów 
na minutę. W standardzie dyski chronione są przez system DDSS, mają wbudowane kołki ścinane.
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przetrząsacz sip spider 815|8 t Hs

wystawca: przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Mleko-systeM

Przetrząsacz SIP Spider 815|8 T HS. Szerokość robocza 7,85 m, 8 rotorów o szerokości 1,30 m. każdy rotor po-
siada 5 ramion z podwójnym palcem sprężynowym z materiału SUPER-C. Wersja HS ma możliwość sterowania 
koła pod kątem aby móc pracować przy samej miedzy pola bez przerzucanie materiału poza miedzę. Wersja T 
oznacza że przetrząsacz ma zestaw kół na ramie do transportu. Maszyna zaczepiona jest na dolnych ramionach 
tylnego TUZ-a. do ustawienia pracy można ustawić wysokość roboczą oraz kąt pod którym maszyna pracuje 
w stosunku do ziemi.
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kosiarka dyskowa   
krone easy cut r 280
wystawca: pup agroMiX sp z o.o.

• szerokość robocza 2.8 m
• EasyCut Balance – zawieszenie w środku 

ciężkości belki tnącej
• 6 talerzy tnących, na każdym po 2 noże
• szybka wymiana noży
• zabezpieczenie SafeCut na talerzach 

tnących
• hydraulicznie składana do transportu
• napęd belki tnącej przez wałek WOM (nie 

paski klinowe)
• waga 780 kg, WOM 540 obr/min

koMBinacja kosiarek krone easy cut B 950 collect
wystawca: pup agroMiX sp z o.o.

• szerokość robocza 2 x 3,60 m
• szerokość robocza łącznie z kosiarką czołową 9,50 m
• wbudowany przenośnik ślimakowy – zrzucający materiał do środka 
• zawieszenie kosiarek w środku ciężkości – bardzo dobre kopiowanie
• 8 talerzy tnących, na każdym po 2 noże
• indywidualne zabezpieczenie talerzy tnących SafeCut
• hydraulicznie składana do transportu
• napęd belki tnącej poprzez wałek pędny
• waga 2.900 kg
• wydajność pracy około 12 ha/h
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kosiarka czołowa krone easycut F 320 – generacja 3
wystawca: pup agroMiX sp z o.o.

• szerokość robocza 3,2 m
• nowe ciągane zawieszenie kosiarki – bardzo dobre kopiowanie
• 7 talerzy tnących/ na każdym po 2 noże
• szybka wymiana noży
• indywidualne zabezpieczenie dysków tnących SafeCut
• waga 900 kg

przetrząsacz krone kw 7.92/8
wystawca: pup agroMiX sp z o.o.

• szerokość robocza 7,90 m
• przetrząsacz zawieszany
• 8 wirników/ na każdym po 5 ramion
• mocne ramiona o profilu rurowym Ø 38 x 4 mm
• szerokie koła balonowe pod każdym wirnikiem 16/6.50x8 
• hydraulicznie składany do transportu
• waga 1090 kg
• napędzany od WOM 540 obr/min
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prasa zwijająca  
krone comprima F 125 Xc
wystawca: pup agroMiX sp z o.o.

• nowy podbieracz bezkrzywkowy Easy-
Flow o szerokości roboczej 215 cm

• system prasowania łańcuchowo-bel-
kowy (łańcuch gumowy NovoGrip 3 
lata gwarancji lub 30 000 bali)

• stała średnica bel: 125 cm, szero-
kość bel: 120 cm

• rotorowy system tnący X-Cut – 17 
noży tnących – duża średnica rotora 
53 cm zapewnia szybką pracę i dużą 
wydajność

• hydraulicznie uchylana podłoga
• aparat owijania siatką
• centralne smarowanie łańcuchów
• tylna rampa rozładowcza
• oś pojedyncza, szerokie ogumienie 

500/50-17
• sterowanie typu Komfort z nową ka-

setą Beta II

przyczepa zBierająca krone MX 330 gd 
wystawca: pup agroMiX sp z o.o.

• pojemność (DIN 11741) 33 m3

• wóz dwuzadaniowy – wzmocnione ściany boczne w pełni otwarty od góry, podłoga stalowa, pokrywa rotora 
• Podbieracz bezkrzywkowy EasyFlow 

o szerokości 1.8 m
• rotor tnący o średnicy 880 mm napę-

dzany od przekładni
• kaseta nożowa 41 noży (0/20/21/41) 

37 mm odstęp między nożami
• obniżona przednia część podłogi dla 

łatwego załadunku
• 3 walce dozujące z tyłu
• oś jezdna tandem skrętna – zawie-

szenie hydrauliczne
• hamulce pneumatyczne dwu-obwo-

dowe
• koła 800/45R26,5
• sterowanie typu Komfort z automaty-

ką załadunku
• terminal Delta
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sieczkarnia zBierająca krone Big X 700
wystawca: pup agroMiX sp z o.o.

• silnik Liebherr, V8 pojemność 16,16 litra, o mocy KM 700 
• napęd hydrostatyczny na 4 koła, prędkość 40 km/h
• hydro-pneumatycznie resorowana oś tylna
• 6 bębnów podających – wstępnego prasowania
• szerokość bębna tnącego: 800 mm
• średnica bębna tnącego: 660 mm
• system VariStream – uchylna podłoga bębna i kanał wylotowy dla dużych przepustowości
• walcowy zgniatacz ziarna
• system AutoScan – automatyczne rozpoznawanie stopnia dojrzałości kukurydzy i dopasowanie długości cięcia
• komfortowa kabina z automatycznym ogrzewaniem i klimatyzacją, joystick multifunkcyjny, siedzisko operatora 

pneumatyczne
• kamera z monitorem dla ruchu wstecznego
• zaczep tylny automatyczny
• zbiornik 330 litrów dla środków zakiszających
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przyczepa saMozBierająca claas cargos 8500

wystawca: rolteX sp. z o.o

Modele CARGOS są odpowiedzią firmy CLAAS na nowy nurt przyczep wielozadaniowych. Tego typu maszyny 
są wykorzystywane głównie w firmach usługowych, ale i w większych gospodarstwach. Umożliwiają zarówno 
wydajne zbieranie traw z pokosów, jak również odbiór zielonki od sieczkarni samojezdnej. Dzięki czemu maszy-
ny są lepiej wykorzystane. 

Przyczepy Cargos oferowane są w pojemnościach od 30 do nawet 50 m3 din. Prezentowany model ma wielkość 
41,5 m3. 

Wytrzymała konstrukcja pozwala bezpiecznie i niezawodnie transportować ciężkie ładunki. Na sztywność wpły-
wa solidna rama oraz metalowa podłoga z 4`ma łańcuchami przenośnika.

Wąski dyszel o dużej wytrzymałości wpływa na zwiększoną zwrotność całego zestawu. Podczas wyładunku jest 
podnoszony hydraulicznie do góry co zwiększa prześwit podbieracza do 79 cm. Do komfortu pracy przyczynia 
się seryjna amortyzacja.

Na wydajny zbiór wpływa podbieracz. Oferowany jest on w szerokości 200 cm. Konstrukcja krzywkowa zapew-
nia czyste podbieranie materiału oraz płynne dozowanie trawy do rotoru. 

Za przepływ materiału odpowiada dziewięciorzędowy rotor jest o średnicy aż 86 cm co wpływa na wysoką wy-
dajność oraz płynne podawanie masy. 

Seryjna opuszczana podłoga umożliwia płynną pracę bez zatrzymywania się w celu udrożnienia zatorów.

Do cięcia służy 40 potężnych, podwójnych noży o grubości 5 mm, zapewniających równomierny obraz cięcia na 
długość 38 mm. Dla ochrony przed ciałami obcymi wszystkie noże są indywidualnie zabezpieczone sprężynami 
oraz wyposażone w system szybkiej wymiany.

Innowacją w przyczepach Cargos jest możliwość zdemontowania podbieracza, dzięki czemu redukujemy masę 
o 2,5 t co przełoży się na zwiększenie ładowności oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Samo odłączenie trwa 
zaledwie 20 minut. Dodatkowo możemy również zdemontować tylne walce służące do wyładunku .

Przyczepy CARGOS seryjnie oferują automatyzację procesów załadunku, transportu oraz wyładunku. Dzięki 
temu użytkownik nie poświęca uwagi na żmudne przestawianie przyczepy. 

Firma CLAAS w swojej ofercie posiada również przyczepy QUANTUM które również sprawdzą się w powyż-
szych zadaniach. Oferowane są one w pojemnościach od 28 do 37 m3.

Prezentowany zestaw jest własnością Pana Janusza Podleśnego, który świadczy usługi zbioru traw przyczepą 
samozbierającą oraz kukurydzy sieczkarnią samojezdną.
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zestaw kosiarek claas disco 3200 MoVe oraz 8500 trend

wystawca: rolteX sp. z o.o

CLAAS w swojej ofercie posiada kosiarki od 2 do nawet 11 metrów.

Za koszenie odpowiada skręcana listwa tnąca Max Cut. Dzięki swojej falistej konstrukcji w której dyski tnące są 
wysunięte do przodu zapewnia lepszą jakość cięcia w newralgicznych miejscach. Napęd jest przekazywany po-
przez wzmocnione koła zębate o grubości aż 24 mm. Zapewnia to wysoką wytrzymałość. Dodatkowo każdy dysk 
tnący jest zabezpieczony przez moduły bezpieczeństwa Safety Link oparty o śrubę ścinaną. Kosiarka posiada 
skrobaki które zapewniają efekt samooczyszczania listwy tnącej.

Nożyki mogą obracać się pod kątem 360 stopni dzięki czemu ryzyko ich uszkodzenia jest jeszcze mniejsze oraz 
dodatkowo są wyposażone w system szybkiej wymiany.

Na trwałość i jakość cięcia wpływa sztywność listwy tnącej która jest podparta z dwóch stron.

Dyski tnące obracają się z prędkością dochodzącą do 3200 obrotów na minutę. Wpływa to obniżenie obrotów 
silnika w ciągniku, a tym samym zmniejszenie zużycia paliwa.

Te wszystkie cechy wpływają na to że z kosiarkami Disco mogą pracować również ciągniki o mniejszej mocy.

Prezentowany zestaw kosiarek to Disco 8500 TREND. Zestawy kosiarek Claas  nie wymagają terminala do 
sterowania. Można je obsługiwać łatwo i bezpośrednio za pomocą przyrządów sterowniczych ciągnika. W wer-
sji podstawowej do składania i odciążenia ACTIVE FLOAT (dla obu zespołów kosiarki) potrzeba tylko po jed-
nym zaworze sterującym jednostronnego działania. Opcjonalnie za pomocą kolejnego urządzenia, np. zaworu 
2-drożnego, można regulować podnoszenie pojedynczych zespołów tnących. Sterowanie kosiarką można wy-
godnie zintegrować z zespołem zarządzania pracą na nawrotach również bez terminala. Pojedyncze zespoły 
podnosi się wtedy przyciskami F na dźwigni CMOTION albo bezpośrednio za pomocą zaworów sterujących 
w oparciu bocznym. Tak właśnie w przemyślany 

sposób łączy się inteligentną technikę nowoczesnych ciągników z maszyną towarzyszącą. Prezentowany ze-
staw kosiarek ma szerokość roboczą 8,5 metra.

Zestaw tylnych kosiarek posiada centralne zawieszenie listwy tnącej. Dzięki hydropneumatycznemu odciążaniu 
hydraulicznemu, można bez wysiadania z ciągnika odciążyć lub dociążyć listwę tnącą. Dzięki temu, można 
zawsze kosić z maksymalną wydajnością. W standardzie kosiarki posiadają również zabezpieczenie przed na-
jechaniem na przeszkodę.

Frontalna kosiarka Disco 3200 MOVE zapewnia szybszą pracę przy większych prędkościach. Dzięki optymal-
nemu dopasowaniu do podłoża umożliwia pozyskanie najwyższej jakości paszy w najkrótszym czasie. Dzięki 
swobodzie ruchu pionowego w zakresie 1000 mm DISCO MOVE szybko i optymalnie dostosowuje się do 
nierówności terenu w przypadku wysokich prędkości jazdy. Zapewnia to jak największą czystość zbieranego 
materiału – DISCO MOVE to kosiarka zapewniający maksymalną elastyczność. Belka MAX CUT zapewnia 
najwyższą jakość cięcia. Kosiarka czołowa również posiada system odciążania Active Float. CLAAS w swojej 
ofercie posiada również kosiarki Disco wyposażone w kondycjoner palcowy do traw bądź walcowy do roślin 
motylkowych.
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sieczkarnia samojezdna claas jaguar 940 z przystawką direct disc 520

wystawca: rolteX sp. z o.o

Pierwsza sieczkarnia samobieżna CLAAS powstała w roku 1973. Był to model przełomowy jak na ówczesne 
czasy i odpowiadał coraz bardziej wymagającemu rynkowi maszyn rolniczych. Przez to również koncepcja ma-
szyn Jaguar była stale zmieniana i udoskonalana. I tak dochodzimy do prezentowanego modelu.

Jaguar 940 posiada rzędowy silnik Mercedes-Benz o mocy 516 KM. Jest on umiejscowiony poprzecznie, dzięki 
czemu napęd na podzespoły jest przekazywany bezpośrednio. Wpływa to na mniejsze straty mocy sieczkarni.

Za podawanie materiału do cięcia odpowiadają 4 walce wciągające z siłownikami i sprężynami napinającymi. 
Dzięki hydraulicznemu napędowi można bezstopniowo regulować długość cięcia.

Ścięta masa trafia do bębna tnącego V-MAX. W zależności od wariantu może posiadać od 20 do 36 noży. 
Konstrukcja noży przypomina łopatki które wstępnie przyspieszają materiał. Dodatkowo ich ułożenie w kształcie 
litery V powoduje zcentralizowanie masy. Każdy nóż jest przykręcany za pomocą dwóch śrub. Ich ułożenie 
eliminuje potrzebę regulacji i dosuwania noży przy wymianie – zmniejsza to czas potrzebny na przeglądy eksplo-
atacyjne. Ich ostrzenie odbywa się z kabiny i można je przeprowadzić w każdym momencie, ponieważ odbywa 
się przy bębnie obracającym się do przodu.

W zależności od potrzeb sieczkarnię można wyposażyć w różne typy zgniataczy – jest to szczególnie istotne 
podczas zbioru kukurydzy w tym również innowacyjny model MCC-Max za który firma CLAAS otrzymała srebrny 
medal podczas targów Agritechnica.

Za wydajny wyrzut materiału odpowiada przyspieszacz z łopatkami ułożonymi w kształcie litery V. Tunel wyrzu-
towy jest skręcany, a elementy ścieralne można szybko wymienić.

Sieczkarnia jest dodatkowo wyposażona w system auto – fill – kamera zamocowana na tunelu wyrzutowym 
monitoruje przyczepę jadącą obok lub z tyłu i automatycznie ja zapełnia. Użytkownik dzięki temu jest odciążony.

Standardowym wyposażeniem jest dozownik do zakiszacza. 

Dzięki dużym osłonom bocznym oraz dobrym dostępem do bębna tnącego czynności eksploatacyjne zajmują 
niewiele czasu. 

Kabina zapewnia wysoki komfort operatora oraz dobrą widoczność dookoła sieczkarni. Do sterowania służy 
komputer CEBIS który jest znany z innych maszyn samojezdnych CLAAS.

Warto dodać, że jest to najnowszy model sieczkarni samojezdnej Jaguar serii 900, który jest w ofercie dopiero 
od tego roku.

Do zbioru służy przystawka DirectDisc serii 500. Umożliwia ona bezpośredni zbiór zielonki bez potrzeby wcze-
śniejszego przejazdu kosiarki i zgrabiarki. Jej konstrukcja jest oparta o listwę tnącą MaxCut. W związku z dużą 
wydajnością cięcia maszyna jest wyposażona w solidną ramę oraz wytrzymałe przekładnie.

Duży prześwit umożliwia zbiór nawet wysokich roślin. Czysty zbiór zapewnia system poziomowania Auto Con-
tour znany z kombajnów zbożowych.

Sieczkarnia jest własnością Pana Jana Lendziona który między innymi świadczy usługi zbioru kukurydzy na 
kiszonkę.
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prasoowijarka claas rollant 540

wystawca: rolteX sp. z o.o

CLAAS posiada w swojej ofercie prasy stałokomorowe Rollant. 

Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji oraz niskiej masie poradzi sobie w najcięższych warunkach nie niszcząc 
darni. Podbieracz dzięki konstrukcji krzywkowej dobrze sobie radzi zarówno podczas zbioru długiego jak i krót-
kiego materiału. Ponadto nie niszczy darni, a zebrana pasza nie jest zanieczyszczona ziemią, co ma fundamen-
talny wpływ na wydajność krów. Standardowym wyposażeniem są kółka skrętne.

Czteroramienny rotor o dużej średnicy dzieli materiał na małe porcje co wpływa na lepsze zagęszczenie balotu. 
Do cięcia służy 14 noży z których każdy jest indywidualnie zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Żeby pracować bez przestojów prasoowijarka Uniwrap jest standardowo wyposażona w opuszczaną podłogę 
PRO. Jej wyjątkową cechą jest aktywna praca – bez ingerencji użytkownika automatycznie rozluźnia zatory pod 
rotorem. Użytkownik jest o tym informowany na wyświetlaczu w kabinie ciągnika, dzięki czemu może pracować 
z maksymalną wydajnością.

Komora prasowania o średnicy 125 cm składa się z 15 wzmocnionych walców.

ROLLANT 540 posiada innowacyjny system MPS. Poprzez opuszczenie trzech walców do wnętrza prasy balot 
jest zagęszczany od początku – tak jak w prasie zmiennokomorowej. Dzięki temu niwelowany jest efekt luźnego 
środka co jest bolączką większości pras stałokomorowych.

Materiał wiązany jest siatką. Żeby umożliwić jej wygodną wymianę pod boczną pokrywą znajduje się miejsce 
na zapasową rolkę z rampą do jej wygodnego zakładania. Obwiązywacz siatką standardowo wyposażony jest 
w napinacz i hamulec. W prasach Rollant 540 istnieje również możliwość owijania folią. Folia lepiej konserwuje 
kiszonkę i chroni ją przed zanieczyszczeniami. Za pomocą ROLLANT 540 wszystkie kanty są owijane folią. W 
ten sposób baloty są długotrwale stabilne i mogą być przechowywane w stosach przez długie miesiące. Dzięki 
zoptymalizowanej koncepcji owijania można zaoszczędzić folię, a do utylizacji jest jeden rodzaj materiału.

ROLLANT 540 otwiera i zamyka klapę tylną automatycznie w jedyne sześć sekund, gdy tylko operator ustawi 
w ciągniku bieg jałowy. W celu dalszego odciążenia operatora zastosowano automatyczne cykle czyszczenia 
noży, automatyczną dezaktywację noży oraz wygodne włączanie grupowe noży obsługiwane z kabiny.

Dzięki automatyzacji wszystkich procesów użytkownik może skupić się jedynie na prowadzeniu maszyny. Do 
sterowania służy komputer COMMUNICATOR II. Dodatkowo na owijarce zamontowany jest drugi sterownik do 
manualnego sterowania maszyną. Daje to pewność pracy bez niepotrzebnych przestojów.
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prasa zmiennokomorowa claas Variant 460 rc 

wystawca: rolteX sp. z o.o

Modele Variant są to zmiennokomorowe prasy pasowe.

Średnice komory prasowania zawierają się w przedziale od 90 do 180 cm.

Napęd jest przekazywany przez przekładnię 540 lub 1000 obr/min oraz wzmocnione łańcuchy które wyposażone 
są w automatyczne smarowanie.

Wąski dyszel wpływa na dużą zwrotność prasy oraz lepszą widoczność na podbieracz.

Dzięki podbieraczowi materiał możemy zebrać czysto i szybko. Oferowany jest on w szerokościach 210 lub 
opcjonalnie 235 cm. Konstrukcja krzywkowa zapewnia czyste podbieranie materiału oraz płynne dozowanie 
trawy do rotoru. Wyposażenie seryjnym są skrętne koła kopiujące.

Podawany materiał jest kierowany przez ślimaki zawężające na rotor o średnicy 500 mm. W prasie CLAAS jest 
on 4-ramienny. Wpływa to na płynne porcjowanie masy do komory prasowanie przy niskim zapotrzebowaniu 
na moc ciągnika. Do cięcia służy 14 noży. Każdy z nich jest indywidualnie zabezpieczony przez uszkodzeniem 
a sterowane są z kabiny ciągnika. Dodatkowo rotor wyposażony jest w skrobaki zapobiegające owijaniu się 
materiału.

Prezentowana prasa wyposażona jest w aktywną, opuszczaną podłogę. Zapobiega ona zatorom pod rotorem. 
Działa ona automatycznie, a operator jest informowany o jej pracy na monitorze. Dzięki temu można prasować 
zawsze z maksymalną prędkością. Pomysł ten został zaczerpnięty z kombajnów LEXION.

Komora prasowania oparta jest o 4 wzmocnione pasy bezkońcowe które obracają się z prędkością 3 m/s zapew-
niając duża wydajność oraz poprzez cienkie warstwy materiału idealny zgniot beli.

Prasy Variant standardowo wyposażone są w 2 rolki napędowe. Żeby zapobiec zanieczyszczeniom pasów pro-
ducent wyposażył swoją maszynę w walec czyszczący z prasy Rollant oraz dodatkowy zgarniacz.

Wyróżnikiem jest wymuszenie obrotu beli poprzez zęby rotora, zapewnia to idealną trakcję beli zarówno w cięż-
kiej i mokrej sianokiszonce jak i suchej i kruchej słomie.

VARIANT dysponuje specjalnym systemem hydraulicznej regulacji ciśnienia zgniotu, gwarantującym w każdych 
warunkach wysoki stopień sprasowania. Aktywna hydraulika łączy trzy siłowniki w układ podwójnie napinanego 
ramienia. Użytkownik w standardzie otrzymuje regulację gęstości rdzenia balotu z poziomu sterownika.

Na wydajność wpływa również tylna pokrywa która otwiera się i zamyka w zaledwie 6 sekund.

Na ten sezon firma CLAAS zmodernizowała zmiennokomorowe prasy Variant. Zmieniony jest między innymi 
system owijania – w tej chwili siatka pokrywa balot również poza krawędziami, a nowa blacha wprowadzająca 
zapewnia bezproblemowe podawanie siatki do komory prasowania.
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przetrząsacz tornado 550
wystawca: taleX sp. z o.o. sp. k.

Przetrząsacz TORNADO 550 to czterowirnikowa maszyna, która przeznaczona jest do efektywnego przetrzą-
sania słomy oraz siana, przyśpieszając tym samym proces schnięcia masy i ograniczający ubytki składników 
odżywczych.
Maszyna występuje w dwóch wersjach – ciąganej i zawieszanej. Wersja ciągana pozwala na zmiejszenie za-
potrzebowania mocy. Prezentowana maszyna to Tornado 550 w wersji zawieszanej. Maszyna wykonana jest 
z profili 200 x 100. 
Przekładnie napędowe
• wykonane przez włoską firmę COMER/STAROSIELSKI
• pięć przekładni z czego główna pracująca w oleju, pozostałe cztery smarowane smarem sałym
• posiadające zabezpieczenie zapobiegające nawijaniu się traw
Palce przetrząsacza
• wykonane z drutu o średnicy 10 mm
Siłowniki hydrauliczne
• pozwalają na wygodne złożenie i rozłożenie maszyny
• sterowanie całością odbywa się z jednej sekcji
Regulacja kąta pracy
• mechaniczna regulacja kąta pracy pozwalająca precyzyjnie ustawić pozycję zębów
Regulacja kół
• pozwalająca na pracę maszyny przy skrajach łąk
Wałek WOM
• 460 Nm l-1600 sprzęgło zapadkowe
Wirniki
• cztery sześcioramienne wirniki
Maszyna współpracuje z ciągnikiem marki LOVOL. Traktory Lovol to traktory uniwersalne i  wielozadaniowe dla 
wymagających.  Wykorzystywane przez polskich odbiorców  w rolnictwie, sadownictwie ,winnicach,  w zakła-
dach komunalnych, instytucjach państwowych , w służbach mundurowych oraz przez średnie i małe firmy które 
cenią niezawodność i jakość co do ceny. O szczegóły maszyn można zapytać na stoisku firmy Talex i ELROL.
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prasoowijarka kuBota BV5160  
FleXiwrap/zgraBiarka twist 600 saMasz
wystawca: techMlek spółka jawna

Prasa wyposażona jest w podbieracz o szerokości robo-
czej 2,2 m. Prasuje bele o średnicy od 0,6 do 1,65 m. Prasy 
zostały wyposażone w drogowe oświetlenie LED oraz cał-
kowicie nowy aparat do owijania siatką którego zaletą jest 
jego prosta budowa oraz bardzo mała ilość regulacji. Sys-
tem owijania siatką pozostał umieszczony bardzo nisko aby 
operator w wygodny sposób, był w stanie umieścić dużą rol-
kę z siatką o długości do 4500 metrów w aparacie. Do owi-
jania używać można siatki o szerokości od 1,23 do 1,3 m, co pozwala naciągnąć ją odpowiednio na belę o szerokości 
1,2 m zakładając ją po same krawędzie. Dzięki rotorowi podającemu oraz systemowi rozdrabniania wyposażonemu 
w 14 noży o długości cięcia 70 mm każda bela jest o 25% cięższa. Każdy nóż posiada sprężynowe zabezpieczenie 
na wypadek uderzenia w ciało obce. W standardzie prasa wyposażona jest w owijanie siatką, rampę do bel, centralne 
smarowanie łańcuchów z funkcją rozłączania do pracy w słomie, smarowanie oraz intuicyjny z obrazkowym menu 
komputer. Pięć bezszwowych pasów. Bela owijana jest na stole wyposażonym w cztery pasy. Dwa ramiona spra-
wiają, że proces owijania zostaje ukończony zanim prasa sprasuje kolejny balot. Wyładunek beli może odbywać się 
w trybie automatycznym lub ręcznym. Zgrabiarka Samasz Twist 600, 6 m szer. rob. to czystość paszy i ochrona darni. 
Posiada grzebieniowy system zgrabiania pozwala uzyskać zwiększoną o 75% czystość zbioru, dokładny i czysty 
zbiór materiału dzięki specjalnie wyprofilowanym palcom grabiącym. Konstrukcja grzebieni uniemożliwia zgrabianie 
kamieni do wałka. Posiada możliwość równoczesnej pracy z maszynami do zbioru zielonki (przyczepy samozbierają-
ce, prasy) oraz możliwość pracy z przodu lub z tyłu ciągnika. Napęd nie wymaga użycia WOM ciągnika. Ustawienia 
i regulacja maszyny odbywa się z kabiny ciągnika, konstrukcja maszyny umożliwia również pracę tylko jedną stroną.
Ciągnik: Japoński producent Kubota M7172. Silnik o pojemności 6124 cm o mocy 170 KM, dostawca Techmlek, 
trzy lata gwarancji.

prasa rolująca zMiennokoMorowa Mascar Monster 770
wystawca: techMlek spółka jawna

Prasa wyposażona jest w podbieracz o szerokości roboczej 2,0 m. Prasuje bele o średnicy od 0,5 do 1,65 m. 
Prasy zostały wyposażone w drogowe oraz standardowo w aparat do owijania siatką którego zaletą jest jego 
prosta budowa oraz bardzo mała ilość regulacji. System owijania siatką pozostał umieszczony na wygodnej wy-
sokości dla operatora by bez wysiłku mógł umieścić dużą rolkę z siatką o długości do 4500 metrów w aparacie. 
Do owijania używać można siatki o szerokości od 1,23 do 1,3 m, co pozwala naciągnąć ją odpowiednio na belę 
o szerokości 1,2 m zakładając ją po same krawędzie. Dzięki roto-
rowi podającemu oraz systemowi rozdrabniania wyposażonemu 
w 15 noży o długości cięcia ok 70 mm każda bela jest o 25% cięż-
sza. Każdy nóż posiada sprężynowe zabezpieczenie na wypadek 
uderzenia w ciało obce. W standardzie prasa wyposażona jest w 
owijanie siatką, rampę do bel, centralne smarowanie łańcuchów 
z funkcją rozłączania do pracy w słomie, oraz intuicyjny z obraz-
kowym menu komputer. Trzy bezszwowe pasy. 
Ciągnik: Japoński producent Kubota M135GX, dostawca Techm-
lek, moc 142 KM, poj. silnika 6124 cm³, średnica zawracania 
4,1 m, wydajność hydrauliki 134 L/min, przekładnia 3 x 8 biegów 
przełączanych pod obciążeniem. Trzy lata gwarancji.
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saMasz kdd861/toro300
wystawca: techMlek spółka jawna

• Szerokość robocza 9 m

• Wydajność 11 ha/h

Kosiarki dwustronne firmy SaMASZ 
przeznaczone są dla wymagających 
farmerów, którzy cenią swój czas i pie-
niądze. Wydajność 11 ha/h i niskie 
zapotrzebowanie mocy sprawiają, że 
zestawy te sprawdzają się nie tylko 
w dużych ale i średnich gospodar-
stwach. Jest to doskonała alternatywa 
dla drogich kosiarek samojezdnych. Ich 
wysoka wydajność oraz szerokość robocza sprawiają, że koszenie nawet wielkich areałów zielonek nie pochła-
nia cennych godzin. Kosiarka KDD861 wraz z kosiarką czołową Toro300 tworzy zestaw o łącznej szerokości ro-
boczej blisko 9 metrów. Kosiarki zostały wyposażone szereg nowoczesnych rozwiązań m.in. niezawodną listwę 
PerfectCUT z szybką wymianą noży i zabezpieczenie antykamieniowe. Posiadają również centralne zawiesze-
nie co pozwala na doskonałe kopiowanie terenu.

2 lipca 2015 ustanowiliśmy Rekord Guinnessa naszym zestawem kosiarek dwustronnych wraz z kosiarką czoło-
wą KDF 340. Przez osiem godzin nieprzerwanej pracy zestaw skosił 96,29 ha, przy średnim spalaniu ok. 1,9 l/ha.

Ciągnik: Japoński producent Kubota M7151, dostawca Techmlek, moc 170 KM, poj. silnika 6124 cm³, udźwig 
podnosnika 9 t, wydajność pompy hydrauliki 110 L/min, przekładnia 24/24 biegów przełączanych pod obciąże-
niem. Trzy lata gwarancji.

koMpaktowy przetrząsacz p8-890
wystawca: techMlek spółka jawna

Szerokość robocza 8,90 m. Rolnikom, którzy szukają przetrząsaczy karuzelowych o większej szerokości 
roboczej oraz małym zapotrzebowaniu na moc Samasz oferuje do wyboru kilka wersji maszyn dostępnych 
w szerokościach roboczych od 4,6 do 8,90 m. Hydrauliczne składanie, płyty wzmacniające, szybka konser-
wacja przekładni oraz centralna regulacja do pracy wzdłuż linii brzegowej pola zapewnia operatorowi przy-
jazną obsługę. Zalety to głównie przekładnie, zwarta oraz kompaktowa konstrukcja o niskiej wadze i małym 
zapotrzebowaniu mocy, duża średnica płyty karuzeli. Łożyskowanie oraz palce robocze z dużą średnicą 
uzwojenia gwarantują długowieczność 
układu napędowego. 

Szybka i wygodna regulacja stopnia 
przetrząsania poprzez zmianę kata po-
chylenia. Solidna i wytrzymała rama 
oraz tłumiki drgań jako standard.Ciągnik: 
Japoński producent Kubota M5111, 
dostawca Techmlek, moc 115KM, poj. 
silnika 3769 cm³, średnica zawracania 
4,2 m, wydajność hydrauliki 63L/min dla 
samego TUZ, przekładnia 36/36 biegów. 
Cztery lata gwarancji.
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kosiarka dyskowa kuBota Dm3028

wystawca: techMlek spółka jawna

• Szerokość robocza 2,8 m

• Zawieszenie centralne precyzyjnie kopiujące teren

• 8 trójkątnych dysków, po trzy noże na każdym dysku

• Regulacja wysokości koszenia od 30 do 60 mm

• WOM: 540/1000 obr/min ze sprzęgłem przeciążeniowym

Cechą charakterystyczną kosiarek dyskowych produkowanych pod marką Kubota jest unikalny trójkątny kształt 
dysków dzięki czemu maszyny posiadają po trzy noże na każdym z nich. Dodatkowo prędkość obrotowa dysków 
tnących wynosząca 3000 obr/min sprawia, że zawsze jeden nóż tnie pozwalając na wyeliminowanie powstawa-
nia grzywek pomiędzy dyskami, uzyskanie dużej prędkości roboczej bądź też dużo mniejszego zużycia paliwa. 
Zastosowanie płóz ślizgowych na całej szerokości roboczej zabezpiecza listwę tnącą przed zużyciem od spodu. 
Natomiast zabezpieczenie najazdowe break-back typu non-stop odchyla listwę tnącą kosiarki do tyłu na wypa-
dek najechania na przeszkodę. Po minięciu przeszkody listwa tnąca automatycznie wraca do pierwotnej pozycji 
bez potrzeby cofania. 

Ciągnik: Japoński producent Kubota M135GX, dostawca Techmlek, moc 140 KM, poj. silnika 6124 cm³, średnica 
zawracania 4,1 m, wydajność hydrauliki 146 L/min, przekładnia 3 x 8 biegów przełączanych pod obciążeniem. 
Trzy lata gwarancji lub cztery tysiące mth.


















