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Józef Dworakowski
Prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych

Szanowni Państwo!

Po trudnych dwóch latach spowodowanych pandemią ko-
ronawirusa wracamy do normalności. Z wielką radością 
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
wita Państwa na wystawie ZIELONE AGRO SHOW 2022. 
Wreszcie organizowanej w dobrze znanej, stacjonarnej 
i otwartej dla wszystkich formule, tak lubianej przez rol-
ników i wystawców. Wracamy na stare tory. Tegoroczna 
edycja imprezy, podobnie jak poprzednie wystawy Zielone 
AGRO SHOW, w szczególny sposób dedykowana jest rol-
nikom z Południowo-Wschodniej Polski, którzy zajmują się 
hodowlą bydła, produkcją mleka i uprawą roślin zielonko-
wych. Po raz kolejny korzystamy z gościnności gminy Ułęż 
w województwie lubelskim. Wystawcy prezentują swoja 
ofertę na terenie tutejszego Moto Parku.

W tegorocznym Zielonym AGRO SHOW biorą udział 
przede wszystkim firmy specjalizujące się w nowoczesnej 
technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz ob-
jętościowych dla bydła, firmy oferujące nowoczesne ma-
szyny rolnicze, firmy produkujące nasiona, nawozy, pasze 
i dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia 
budynków inwentarskich i wiele innych. Cieszy nas, że mo-
żemy już wrócić do sprawdzonej, tradycyjnej formuły wy-
stawy. Prezentacja w jednym miejscu jak największej liczby 
wystawców i zderzenie ich z rzeszami oglądających daje 
efekt synergii. Zielone AGRO SHOW prócz funkcji stricte 
handlowych, pełni też rolę platformy, na której dokonuje się 
wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i konfrontacja teorii 
z praktyką. 

Zniesienie pandemicznych ograniczeń umożliwiło nam wy-
korzystanie kolejnego, ogromnego atutu Zielonego AGRO 
SHOW. Wracamy do organizacji otwartych dla wszystkich 
prezentacji maszyn w pracy. Pokazy organizowane są na 
polach pokazowych. Rolnicy zobaczą kosiarki, przetrząsa-
cze, prasy zwijające, praso-owijarki, przyczepy zbierające 
oraz sieczkarnie polowe. Jak co roku pokazy opatrzone 
będą profesjonalnym komentarzem. Do tej pory gromadziły 
one tłumy obserwujących, liczymy, że tym razem będzie tak 
samo. Produkcja mleka wymaga nie tylko ciężkiej pracy, 
ale też korzystania z nowoczesnych rozwiązań technicz-
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nych, technologicznych i agrotechnicznych. Nie tylko po-
prawiają one dobrostan zwierząt, ale też decydują o wydaj-
ności i jakości finalnego produktu, czyli mleka. A to dzięki 
wysokiej jakości surowcowi polski przemysł przetwórstwa 
mleka może dostarczać konsumentom nabiał najwyższej 
jakości oraz w dużych ilościach. 

Nowością na tegorocznej wystawie będzie prezentacja 
bydła mlecznego przygotowana wspólnie z lubelskim od-
działem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka. Pierwszego dnia wystawy będzie można obejrzeć 
pokaz pielęgnacji jałówek – przygotowanie do wystawy. 
W drugim dniu, w programie wystawy zaleźć można ba-
danie składu pasz oraz ocenę typu i budowy jałówek rasy 
PHF. To nowe elementy wystawy Zielone AGRO SHOW. 
Jesteśmy pewni, że przyczynią się do podniesienia warto-
ści merytorycznej imprezy. 

Polscy rolnicy chcą nie tylko korzystać z najnowocześniej-
szych maszyn i urządzeń, ale też chcą pogłębiać i posze-
rzać swoją wiedzę. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
to niezbędny warunek rozwoju w każdej dziedzinie, także 
w rolnictwie. Dlatego też i w tym roku zaprosiliśmy na Zie-
lone AGRO SHOW wysokiej klasy specjalistów z branży, 
agend i instytucji rządowych, którzy w punktach doradczych 
dzielą się swoją wiedzą. To bardzo ważna pomoc, szcze-
gólnie dla tych, którzy szukają najbardziej optymalnych 
rozwiązań dla swoich gospodarstw, a gubią się w gąszczy 
możliwości i ofert. 

W czasach, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna 
i zakłócone zostaną procesy produkcyjne żywności, które 
zapewne spowodują spadek produkcji, kwestią strategicz-
ną staje się utrzymanie wysokiego poziomu naszego, pol-
skiego rolnictwa. Od tego zależeć będzie nie tylko bezpie-
czeństwo żywnościowe naszego kraju, ale też dużej części 
Europy. Tego typu wystawy, jak Zielone AGRO SHOW 
wydatnie do tego się przyczyniają. I z tego jesteśmy dumni. 

Życzymy wszystkim przyjemnego czasu spędzonego 
w Ułężu podczas wystawy, Wystawcom owocnych spotkań 
z Klientami, a zwiedzającym dużej dawki nowych doświad-
czeń.



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

dla wszystkich zwiedzających WSTĘP WOLNY

21 maja 2022 r. (sobota)

 9:00 – 17:00 Wystawa otwarta dla zwiedzających Teren wystawy

 9:00 – 10:00 Akredytacja dziennikarzy Biuro wystawy

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 – 13:00 Pokaz pielęgnacji jałówek – przygotowanie do wystawy Indywidualne stoisko 
przy kojcach dla 
prezentowanych jałowic

12:00 Pokaz prawidłowego ustawienia roboczego kosiarki 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

22 maja 2022 r. (niedziela)

 9:00 – 17:00 Wystawa otwarta dla zwiedzających Teren wystawy

10:00 – 14:30 Badanie składu pasz Stoisko PFHB i PM

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 – 13:00 Ocena typu i budowy jałówek rasy PHF Indywidualne stoisko 
przy kojcach dla 
prezentowanych jałowic

12:00 Pokaz prawidłowego ustawienia roboczego kosiarki 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
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AlfAbetyczny spis wystAwców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

37 ADI Krzysztof Dwórznik 26

 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” Sp. z o.o. 26

87 AGERONA Sp. z o.o. 27

100 AGRARIUS 28

22 AGRIMAR Massey Ferguso 28

25 AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 28

28 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o. 28

24 AGROBARD Sp.j. 28

30 AGRO ECO POWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce 29

33 AGRO-INSTAL Adam Kulik 29

14 AGRO-LIFT HILARY Andrzej Głodek 29

25 AGROMIX 29

15 AGRONOM Sp. z o.o 29

9 AGROSELNET Sp. z o.o. 30

26 AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk 30

59 AGROTEX 30

48 ALFA FARM Tomasz Palak 30

11 APV POLSKA 30

97 ARKOP Sp. z o.o. 30

74 BARBATUS TRADE Sp. z o.o. – Maxammon 31
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Alfabetyczny spis wystawców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

62 BATYRA MASZYNY ROLNICZE 31

94 BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. 31

71 BLATTIN POLSKA Sp. z o.o. 31

105 CALPOL Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c. 31

17 CHMIELEWSKI Sp. z o.o.
32

52 CHMIELEWSKI Sp. z o.o.

104 CZARNA KREDA GreenCal Sp.z o.o. 32

90 CZARNA KREDA WĘGLOWA 32

79 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 32

47 DE HEUS 32

31 DESO ENGINEERING Ltd. 33

80 DLF SEEDS 33

39 DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA 33

65 DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.K. 33

 DR GREEN 33

76 DSV POLSKA Sp. z o.o. 34

42 E.ON FOTON Sp. z o.o. 34

2 EAGRONOM Sp. z o.o. 34

27 EHRLE Sp. z o.o. 34

45 EKO-BART s.c. 34

98 F.H.P. MKG PROMYK Honorata Soboń 34

54 F.H.U. Mariusz Kisiel 35

91 FARMSAAT POLSKA Sp. z o.o. 35

56 FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski 35

16 FINO
36

17 FINO

4 FORTIS TECHNOLOGY 36
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Alfabetyczny spis wystawców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

23 FRICKE Maszyny Rolnicze 36

43 GAZOL Sp.j. 36

8 GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 36

22 GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 37

34 GRAINTECH 37

18 GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. 37

84 GRUPA NASIENNA AGRONAS Sp. z o.o. & ROLIMPEX S.A. 37

103 GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR 38

29 H2OSOLAR.PL Wodne Ciśnieniowe Kolektory Słoneczne 38

 HATHOR Sp. z o.o. 38

82 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR 38

81 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 38

1 HURTOWNIA MOTORYZACYJNA „KORWEX” Andrzej Korniak 39

92 INAGROL Sp. z o.o. 39

99 K+S 39

44 KAMERY4U.PL GRUPA EDEN 39

69 KAMILOS – maszyny do metalu 

47 KAREX Paziewski Janusz 39

108 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Oddział Regionalny w Lublinie 40

31 KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 40

70 KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk 40

101 KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA Sp. z o.o. 40

69 KORNEX – Odbiór odpadów 40

61 KRAWIEC TRAKTOR s.c. Jowita Krawiec Karina Krawiec 41

78 KWS POLSKA Sp. z o.o. 41

107 LUBELSKA IZBA ROLNICZA 41

86 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o 41
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Alfabetyczny spis wystawców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

21 McHale ENGINEERING LTD. 41

41 METALERG Sp. z o.o. Sp. K. 42

5 METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. 42

69 METBUD – Producent kontenerów oraz prasokontenerów 

10 METRIA 42

3 MOJ S.A. 42

69 MOTO RYKI – Sprzedaż motocykli odzieży oraz akcesoriów 

83 NASIONA WRONKOWSKI 43

24 NEW HOLLAND AGRICULTURE POLSKA 43

93 NORDKALK Sp. z o.o. 43

106 OEX CURSOR S.A. 

85 OSEVA POLSKA Sp. z o.o. 43

66 P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz 44

12 P.H.U. MLEK-MAR Marcin Woźniak 44

55 P.P.H.U. MLEKO-SYSTEM Kozak Wiesław 44

31 PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. Sp. k. 44

6 PHU AGROMAL Małgorzata Pietrasik 44

64 POL-GROM Krzysztof Sala 45

51 POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA 45

67 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o. 45

40 PORTAL AGRILINE – AGRILINE.PL 45

56 PPHU AUTO-TECH Robert Nieskórski 46

38 PRO-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o 46

95 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EKODARPOL  
mgr inż. Zbigniew Zubala

46

49 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika 46

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

46
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Alfabetyczny spis wystawców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

46 RAWICOM S.A. 46

17 SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o. 47

72 SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o. 47

13 SIPMA S.A. 47

32 SKAVSKA HALE Sp. z.o.o 47

75 SOWUL & SOWUL 47

68 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI 48

17 SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń 48

36 STAL-TECH Jacek Sieciechowicz 48

7 STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z. o.o. 48

35 SV SEPARATOR Sp. z o.o. 48

88 SZKOLTEX Daniel Sochacki 48

60 TALEX Sp. z o.o. 48

19 TECHMLEK 49

96 TIMAC AGRO POLSKA 49

63 TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o. 49

77 TOP FARMS AGRO Sp. z o.o. 49

73 TOP GEN Sp. z o.o. 49

53 UNIA Sp. z o.o. 50

20 WANICKI AGRO 50

22 WOKAS Massey Ferguson 50

102 Z.P.H. AGROMIX Niepołomice 50

58 Z.P.H. KWAS 50

25 ZAKŁAD HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM ,,BIELECKI” 50

89 ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 51

57 ZYCHAR 51
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numeryczny spis wystAwców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

1 HURTOWNIA MOTORYZACYJNA „KORWEX” Andrzej Korniak 39

2 EAGRONOM Sp. z o.o. 34

3 MOJ S.A. 42

4 FORTIS TECHNOLOGY 36

5 METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 42

6 PHU „AGROMAL” Małgorzata Pietrasik 44

7 STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 48

8 GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 36

9 AGROSELNET Sp. z o.o. 30

10 METRIA 42

11 APV POLSKA 30

12 P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz 44

13 SIPMA S.A. 47

14 AGRO-LIFT HILARY Andrzej Głodek 29

15 AGRONOM Sp. z o.o. 29

16 FINO 36

17 SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o. 47

17 SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń 48

17 CHMIELEWSKI Sp. z o.o. 32

17 FINO 36
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Numeryczny spis wystawców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

18 GRAVIT Sp. z o.o. Sp.k. 37

19 TECHMLEK 49

20 WANICKI AGRO 50

21 MCHALE ENGINEERING LTD. 41

22 AGRIMAR Massey Ferguson 28

22 WOKAS Massey Ferguson 50

22 GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 37

23 FRICKE Maszyny Rolnicze 36

24 NEW HOLLAND AGRICLTURE POLSKA 43

24 AGROBARD Sp.j. 28

25 AGROMIX 29

25 ZAKŁAD HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM „BIELECKI” 50

25 AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 28

26 AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk 30

27 EHRLE Sp. z o.o. 34

28 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o. 28

29 H2OSOLAR.PL Wodne Ciśnieniowe Kolektory Słoneczne 38

30 AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce 29

31 PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. Sp.k. 44

31 KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 40

31 DESO ENGINEERING Ltd. 33

32 SKAVSKA HALE Sp. z o.o. 47

33 AGRO-INSTAL Adam Kulik 29

34 GRAINTECH 37

35 SV SEPARATOR Sp. z o.o. 48

36 STAL-TECH Jacek Sieciechowicz 48

37 ADI Krzysztof Dwórznik 26
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Numeryczny spis wystawców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

38 PRO-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o. 46

39 DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA 33

40 PORTAL AGRILINE – AGRILINE.PL 45

41 METALERG Sp. z o.o. Sp.k. 42

42 E.ON FOTON Sp. z o.o. 34

43 GAZOL Sp.j. 36

44 KAMERY4U.PL GRUPA EDEN 39

45 EKO-BART s.c. 34

46 RAWICOM S.A. 46

47 DE HEUS 32

47 KAREX Paziewski Janusz 39

48 ALFA FARM Tomasz Palak 30

49 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika 46

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

46

51 POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCNTÓW MLEKA 45

52 CHMIELEWSKI Sp. z o.o. 32

53 UNIA Sp. z o.o. 50

54 F.H.U. Mariusz Kisiel 35

55 P.P.H.U. MLEKO-SYSTEM Kozak Wiesław 44

56 FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski 35

56 PPHU AUTO-TECH Robert Nieskórski 46

57 ZYCHAR 51

58 Z.P.H. KWAS 50

59 AGROTEX 30

60 TALEX Sp. z o.o. 48

61 KRAWIEC TRAKTOR s.c. Jowita Krawiec Karina Krawiec 41
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Numeryczny spis wystawców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

62 BATYRA MASZYNY ROLNICZE 31

63 TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o. 49

64 POL-GROM Krzysztof Sala 45

65 DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.k. 33

66 P.H.U. „MLEK-MAR” Marcin Woźniak 44

67 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o. 45

68 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI 48

69 KORNEX – Odbiór odpadów 40

69 KAMILOS – maszyny do metalu 

69 MOTO RYKI – Sprzedaż motocykli odzieży oraz akcesoriów 

69 METBUD – Producent kontenerów oraz prasokontenerów 

70 KOJPASZ Sp.j. Kossowski, Jakubiuk 40

71 BLATTIN POLSKA Sp. z o.o. 31

72 SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o. 47

73 TOP GEN Sp. z o.o. 49

74 BARBATUS TRADE Sp. z o.o. – Maxammon 31

75 SOWUL & SOWUL 47

76 DSV POLSKA Sp. z o.o. 34

77 TOP FARMS AGRO Sp. z o.o. 49

78 KWS POLSKA Sp. z o.o. 41

79 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 32

80 DLF SEEDS 33

81 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 38

82 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR 38

83 NASIONA WRONKOWSKI 43

84 GRUPA NASIENNA AGRONAS Sp. z o.o. & ROLIMPEX S.A. 37

85 OSEVA POLSKA Sp. z o.o. 43
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Numeryczny spis wystawców

nr 
stoiska nAzwA wystAwcy nr

strony

86 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 41

87 AGERONA Sp. z o.o. 27

88 SZKOLTEX Daniel Sochacki 48

89 ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 51

90 CZARNA KREDA WĘGLOWA 32

91 FARMSAAT POLSKA Sp. z o.o. 35

92 INAGROL Sp. z o.o. 39

93 NORDKALK Sp. z o.o. 43

94 BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. 31

95 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EKODARPOL  
mgr inż. Zbigniew Zubala 

46

96 TIMAC AGRO POLSKA 49

97 ARKOP Sp. z o.o. 30

98 F.H.P. MKG PROMYK Honorata Soboń 34

99 K+S 39

100 AGRARIUS 28

101 KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA Sp. z o.o. 40

102 Z.P.H. AGROMIX Niepołomice 50

103 GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR 38

104 CZARNA KREDA GREENCAL Sp. z o.o. 32

105 CALPOL Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c. 31

106 OEX CURSOR S.A. 

107 LUBELSKA IZBA ROLNICZA 41

108 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Odział Regionalny w Lublinie 40

 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o. 26

 HATHOR Sp. z o.o. 38

 DR GREEN 33
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Branżowy spis wystawców

1. Ciągniki
AGRIMAR Massey Ferguson 
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce 
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTEX 
CHMIELEWSKI Sp. z o.o.
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
FINO
FRICKE Maszyny Rolnicze 
GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k.
KRAWIEC TRAKTOR s.c. Jowita Krawiec Karina Krawiec
NEW HOLLAND AGRICLTURE POLSKA 
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz 
SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o. 
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń
TECHMLEK 
WANICKI AGRO 
WOKAS Massey Ferguson

2. Przyczepy i pojazdy transportowe 
AGRIMAR Massey Ferguson 
AGROMIX 
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
F.H.U. Mariusz Kisiel 
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
FINO
FRICKE Maszyny Rolnicze 
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 
GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k.
TECHMLEK 
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Branżowy spis wystawców

WOKAS Massey Ferguson 
ZYCHAR

3. Maszyny uprawowe
AGRIMAR Massey Ferguson 
AGRO-LIFT HILARY Andrzej Głodek
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
AGROTEX 
BATYRA MASZYNY ROLNICZE
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp. k. 
FINO
FRICKE Maszyny Rolnicze 
INAGROL Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICLTURE POLSKA 
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz 
POL-GROM Krzysztof Sala 
WOKAS Massey Ferguson 
Z.P.H. KWAS

4. Siewniki, sadzarki, pielniki
APV POLSKA
AGRIMAR Massey Ferguson
AGRO-LIFT HILARY Andrzej Głodek
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
AGROTEX
FINO
FRICKE Maszyny Rolnicze
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz
UNIA Sp. z o.o.
WOKAS Massey Ferguson

5. Maszyny do nawożenia
APV POLSKA
AGRIMAR Massey Ferguson 
AGROMIX
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp. k. 
F.H.U. Mariusz Kisiel 
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FINO
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 
GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k.
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz 
WOKAS Massey Ferguson

6. Technika ochrony roślin, nawadnianie
AGRIMAR Massey Ferguson 
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
FINO
WOKAS Massey Ferguson 
Z.P.H. AGROMIX Niepołomice 
Z.P.H. KWAS

7. Maszyny warzywnicze i sadownicze
AGRIMAR Massey Ferguson 
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
APV POLSKA
FINO
WOKAS Massey Ferguson

8. Zbiór zbóż
AGRIMAR Massey Ferguson 
AGROMIX 
AGROTEX 
CHMIELEWSKI Sp. z o.o.
FINO
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 
NASIONA WRONKOWSKI
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika
SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o. 
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń
WOKAS Massey Ferguson

9. Zbiór zielonek
AGRIMAR Massey Ferguson 
AGROMIX 
AGRONOM Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
AGROTEX 
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CHMIELEWSKI Sp. z o.o.
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp. k. 
F.H.U. Mariusz Kisiel 
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
FINO
FRICKE Maszyny Rolnicze 
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 
GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k.
MCHALE ENGINEERING LTD.
NASIONA WRONKOWSKI
NEW HOLLAND AGRICLTURE POLSKA 
SIPMA S.A. 
TALEX Sp. z o.o. 
TECHMLEK 
UNIA Sp. z o.o. 
WANICKI AGRO 
WOKAS Massey Ferguson

10. Zbiór okopowych
AGRIMAR Massey Ferguson
FINO
WOKAS Massey Ferguson

11. Technika pozbiorowej obróbki plonów i przechowywania
AGRIMAR Massey Ferguson 
AGRO-INSTAL Adam Kulik 
AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk
BARBATUS TRADE Sp. z o.o. – Maxammon 
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp. k. 
FINO
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 
WOKAS Massey Ferguson 
ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o.

12. Mechanizacja produkcji zwierzęcej
ALFA FARM Tomasz Palak
BARBATUS TRADE Sp. z o.o. – Maxammon
CHMIELEWSKI Sp. z o.o.
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp. k.



23

Branżowy spis wystawców

EKO-BART s.c.
P.H.U. “MLEK-MAR” Marcin Woźniak
P.P.H.U. MLEKO-SYSTEM Kozak Wiesław
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c.Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos

13. Chów i hodowla zwierząt, weterynaria
AGROMIX 
ALFA FARM Tomasz Palak
BARBATUS TRADE Sp. z o.o. – Maxammon 
BLATTIN POLSKA Sp. z o.o. 
DE HEUS 
EKO-BART s.c.
KAREX Paziewski Janusz 
SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o. 
TOP GEN Sp. z o.o.

14. Odnawialne źródła energii
E.ON FOTON Sp. z o.o.
H2OSOLAR.PL Wodne Ciśnieniowe Kolektory Słoneczne
METALERG Sp. z o.o. Sp. k.
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz
RAWICOM S.A.

15. Technika komunalna
AGRIMAR Massey Ferguson
FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski
FINO
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH
NEW HOLLAND AGRICLTURE POLSKA
WOKAS Massey Ferguson

16. Środki produkcji
AGRARIUS 
CALPOL Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c. 
CZARNA KREDA GREENCAL Sp. z o.o. 
CZARNA KREDA WĘGLOWA 
GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR 
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
K+S
KOJPASZ Sp.j. Kossowski, Jakubiuk
KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA Sp. z o.o. 
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MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 
NORDKALK Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EKODARPOL mgr inż. Zbigniew Zubala 
TIMAC AGRO POLSKA

17. Komponenty i części zamienne
AGRIMAR Massey Ferguson
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
FINO
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA „KORWEX” Andrzej Korniak
MOJ S.A.
P.H.U. KOBO Karol Bogusiewicz
PHU „AGROMAL” Małgorzata Pietrasik
WOKAS Massey Ferguson
ZYCHAR

18. Technika pomiarowa
AGRIMAR Massey Ferguson 
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 
GRAINTECH 
WOKAS Massey Ferguson

19. Zarządzanie, doradztwo, instytucje rządowe, związki rolnicze, prasa
AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o. 
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o. 
BARBATUS TRADE Sp. z o.o. – Maxammon 
DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Odział Regionalny w Lublinie 
LUBELSKA IZBA ROLNICZA 
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

20. Pozostałe
APV POLSKA
ADI Krzysztof Dwórznik
AGERONA Sp. z o.o.
AGRIMAR Massey Ferguson
AGROSELNET Sp. z o.o.
ARKOP Sp. z o.o.
BARBATUS TRADE Sp. z o.o. – Maxammon
BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o.
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CALPOL Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c.
CZARNA KREDA GREENCAL Sp. z o.o.
CZARNA KREDA WĘGLOWA
DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
DLF SEEDS
DR GREEN 
DSV POLSKA Sp. z o.o.
EAGRONOM Sp. z o.o.
F.H.P. MKG PROMYK Honorata Soboń
FARMSAAT POLSKA Sp. z o.o.
FORTIS TECHNOLOGY
GAZOL Sp.j.
GRUPA NASIENNA AGRONAS Sp. z o.o. & ROLIMPEX S.A.
GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR
HATHOR Sp. z o.o. 
HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
INAGROL Sp. z o.o.
K+S
KAMERY4U.PL GRUPA EDEN
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o.
KOJPASZ Sp.j. Kossowski, Jakubiuk
KWS POLSKA Sp. z o.o.
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
METRIA
NASIONA WRONKOWSKI
OSEVA POLSKA Sp. z o.o.
P.P.H.U. MLEKO-SYSTEM Kozak Wiesław
PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. Sp.k.
PORTAL AGRILINE – AGRILINE.PL
PRO-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EKODARPOL mgr inż. Zbigniew Zubala
SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.
SKAVSKA HALE Sp. z o.o.
SOWUL & SOWUL
STAL-TECH Jacek Sieciechowicz
STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
SZKOLTEX Daniel Sochacki
TOP FARMS AGRO Sp. z o.o.
WOKAS Massey Ferguson
ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o.
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ADI Krzysztof Dwórznik
Sząbruk, ul. Wrzosowa 16
11-036 Gietrzwałd
tel. 536 842 737
e-mail: biuro@tangozbiorniki.pl
www.tangozbiorniki.pl
Adres zakładu produkcji: 
43-417 Kaczyce ul. Morcinka 17

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.

Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu 
„APRA” Sp. z o.o.
Myślęcinek, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko
tel. 52 584 17 40 
apra@apra.pl
Dział prenumeraty: 52 584 17 47/57
prenumerata@apra.pl
Sklep internetowy: www.agropolska.pl/sklep

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

nowoczesna uprawa – ogólnopolski miesięcznik skon-
centrowany na zagadnieniach związanych z produkcją 
kluczowych dla polskiej gospodarki roślin rolniczych. 

Skierowany jest do rolników prowadzących średnie i duże 
gospodarstwa rolne, nastawionych na uprawę roślin to-
warowych, a także paszowych. Skupia swoją uwagę na 
tematach dotyczących doboru odmian, nawożenia, przy-
gotowania gleby, siewu, nowoczesnych metod pielęgna-
cji i ochrony roślin, a także technologii zbioru i konser-
wacji plonów. Rzetelny przekaz, uznane grono autorów 
i kompetentna redakcja to główne atuty czasopisma. Od 
15 lat stanowi ono dla swoich Czytelników „instrukcję ob-
sługi pola” doradzając w kwestiach prowadzenia upraw 
i doboru środków do produkcji rolnej. Nakład czasopi-
sma jest poddany kontroli dystrybucji prasy prowadzonej 
przez Polskie Badania Czytelnictwa (wcześniej ZKDP).
Kontakt do redakcji: uprawa@apra.pl
www.nowoczesnauprawa.pl

rolniczy przegląd techniczny – ogólnopolski miesięcznik, 
który od ponad 20 lat jest dla swoich Czytelników głównym 
źródłem wiedzy i pierwszym doradcą w zakresie doboru 
technologii oraz sprzętu dla ich gospodarstw. Czytelnik 
znajdzie tutaj m.in.: testy redakcyjne, nowości rynkowe, pa-
rametry techniczne i dane użytkowe maszyn, oceny sprzętu 
rolniczego nowego i używanego, również bezpośrednio z 
gospodarstw rolnych oraz dział rolnictwo 4.0. Dodatkowo 
publikowane artykuły wzbogacane są filmami dostępnymi na 
kanale YouTube. Odpowiedni dobór tematyki, rzetelny prze-
kaz oraz kompetentna redakcja to główne atuty czasopisma. 
Kontakt do redakcji: rpt@rpt.pl
www.agropolska.pl/technika-rolnicza

przedsiębiorca rolny (wcześniej wydawany jako 
„Rolnik Dzierżawca”) – ogólnopolski miesięcznik obec-
ny w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych od 
ponad 20 lat. Doradzał i wspierał swoich Czytelników 
podczas przemian strukturalno-gospodarczych w rolnic-
twie. Aktualnie magazyn prezentuje współczesne trendy 
w zarządzaniu nowoczesnym gospodarstwem, poświę-
ca wiele uwagi rozwiązaniom technologicznym, opisuje 
społeczne i gospodarcze aspekty przemian w rolnictwie, 
przedstawia problemy i wyzwania stojące przed polskimi 
gospodarstwami rolnymi. Doradza w kwestiach zwią-
zanych z produkcją roślinną, zwierzęcą i mechanizacją 
gospodarstw wielkotowarowych. Opisuje trendy ekono-
miczne i podaje aktualne ceny produktów rolnych. Jest 
wyłącznym patronem medialnym Federacji Związków 
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Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz 
współpracuje z organizacjami rolniczymi. 
Kontakt do redakcji: rolnik@apra.pl
www.przedsiebiorcarolny.pl

Hoduj z głową bydło – ogólnopolski dwumiesięcznik skie-
rowany do producentów i hodowców bydła oraz zootechni-
ków i lekarzy weterynarii. Na łamach czasopisma Czytelnik 
znajdzie praktyczne informacje na temat żywienia, dobro-
stanu, zdrowia (cieląt, jałówek, krów i opasów), hodowli, 
sposobów prowadzenia produkcji mleka oraz produkcji 
wołowiny. Przedstawiamy wiedzę, prezentując ją nie tylko 
w formie artykułów merytorycznych, ale także wywiadów 
i reportaży z gospodarstw prowadzących swoją produkcję 
w naszym kraju albo zagranicą. Czytelnik ma dzięki temu 
możliwość dokładnego przyglądnięcia się konkretnym 
etapom produkcji oraz zapoznania się z indywidualnymi 
rozwiązaniami różnych problemów żywieniowych, zdro-
wotnych i organizacyjnych. Na łamach Hoduj z głową bydło 
omawiana jest również aktualna sytuacja na rynku mleka 
i wołowiny. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych 
i na stronie www.agropolska.pl, gdzie Czytelnik znajdzie 
dodatkowe materiały dotyczące wybranych tematów opisy-
wanych na łamach Hoduj z głową bydło. Nasze czasopismo 
stawia na rzetelny i sprawdzony przekaz wiedzy praktycz-
nej, szanując przy tym czas naszego Czytelnika. Współ-
pracujemy także z branżowym środowiskiem naukowym 
oraz promujemy działalność Nauki Polskiej. Naszym celem 
jest zaprezentowanie Państwu nowoczesnych rozwiązań 
w produkcji mleka i wołowiny, aktualnej sytuacji w branży 
w sposób merytoryczny i przede wszystkim praktyczny. 
Kontakt do redakcji: hoduj@apra.pl
www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca

Hoduj z głową świnie – ogólnopolski dwumiesięcznik 
skierowany do producentów i hodowców trzody chlewnej, 
zootechników i lekarzy weterynarii. Na łamach czasopisma 
Czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat żywienia, 
dobrostanu, zdrowia (przede wszystkim prosiąt, warchlaków, 
tuczników, loch), hodowli i sposobów organizacji prowadze-
nia produkcji wieprzowiny. Przedstawiamy wiedzę, prezentu-
jąc ją nie tylko w formie artykułów merytorycznych, ale także 
wywiadów i reportaży z gospodarstw prowadzących swoją 
produkcję w naszym kraju albo zagranicą. Czytelnik ma dzięki 
temu możliwość dokładnego przyglądnięcia się konkretnym 

etapom produkcji oraz zapoznania się z indywidualnymi roz-
wiązaniami różnych problemów żywieniowych, zdrowotnych 
i organizacyjnych. Na łamach Hoduj z głową świnie oma-
wiana jest również aktualna sytuacja na rynku wieprzowiny. 
Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych i na stronie 
www.agropolska.pl, gdzie Czytelnik znajdzie dodatkowe 
materiały. Nasze czasopismo stawia na rzetelny i spraw-
dzony przekaz wiedzy praktycznej, szanując przy tym czas 
naszego Czytelnika. Współpracujemy także z branżowym 
środowiskiem naukowym oraz promujemy działalność Nauki 
Polskiej. Naszym celem jest zaprezentowanie Państwu no-
woczesnych rozwiązań wykorzystywanych w produkcji trzo-
dy chlewnej oraz przedstawienie aktualnej sytuacji w branży, 
w sposób merytoryczny i przede wszystkim praktyczny.
Kontakt do redakcji: hoduj@apra.pl
www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca

Agropolska.pl to pierwszy mulitportal rolny, który jest czę-
ścią polskiego Wydawnictwa APRA – wydawcy specjali-
stycznych czasopism rolniczych. Rzetelne treści, szybkość 
przekazu, monitoring sytuacji w rolnictwie zapewniają porta-
lowi liczną grupę odbiorców. Przejrzysty i intuicyjny layout po-
zwala użytkownikowi na sprawne poruszanie się w działach: 
„Uprawa”, „Produkcja zwierzęca”, „Technika rolnicza”, „Agro-
biznes”, „Prawo”, „Pieniądze”. Kompleksowe informacje 
o wydarzeniach branżowych, targach, dniach pola zebrane 
w dziale „Nadchodzące wydarzenia” są natomiast niezbęd-
nym źródłem wiedzy dla rolników i firm z sektora rolnego. 
Kontakt do redakcji: agropolska@agropolska.pl
www.agropolska.pl

AGERONA Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 12/14 lok. 47, 00-132 Warszawa
Łukasz Włodarczyk
tel: +48 602118884
e-mail: zboze2@agerona.pl, www.agerona.pl 

AGERONA. Jesteśmy firmą, zajmującą się handlem zbo-
żami, rzepakiem i śrutą. Wyróżniające nas cechy to: inno-
wacyjność, wiarygodność i elastyczne podejście do po-
trzeb klienta. Posiadamy szerokie rynki zbytu w całej Euro-
pie. Zanim sprzedaż swoje produkty, skontaktuj się z nami. 
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AGRARIUS 
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl
+16 675 03 38 
biuro@agrarius.eu

Agrarius to polska firma która od 16 lat z powodzeniem 
działa na rynku produktów dla rolnictwa i ogrodnictwa, 
w szczególności stymulatorów dla roślin, preparatów bak-
teryjnych oraz nowoczesnych nawozów. 
Zajmujemy się produkcją i dystrybucją skutecznych, bez-
piecznych dla roślin, ludzi i środowiska innowacyjnych 
i bliskich naturze produktów

AGRIMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Stołpie 17
22-151 Stołpie

Firma Agrimar jest dilerem marki Massey Ferguson. Do-
datkowe wiodące marki które mamy w ofercie to Vader-
stad Amazone Strautmann Sulky-Burel Giant Polaris.
Zajmujemy się też sprzedaża maszyn używanych oraz 
mamy wynajem maszyn.

AGRO FRANKOPOL  
Tomasz Abramczuk 
Wasilew Szlachecki 45 
08-307 Repki
tel/fax: 25 781 02 81
www.maszyny-frankopol.pl

Firma Agro Frankopol jest dilerem maszyn rolniczych 
marki Krone, Amazone, Trioliet, Schaffer. Posiadamy 
sklepy stacjonarne oraz internetowy www.agrofrankopol-
-sklep.pl jak również mobilny i stacjonarny serwis maszyn 
rolniczych.Zapraszamy do korzystania z naszych usług, 
tel. 606609283. 

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
ul. Bajkowa 4
62-002 Suchy Las
tel. +48 791 790 901
tel. 61 881 88 99
www.agroprofil.pl
agroprofil@agroprofil.pl

Wydawca miesięcznika agro profil magazynu rolni-
czego o uprawie roli i technice rolniczej, publikacji 
i książek na temat zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, 
ziemniaków, strączkowych, użytków zielonych i uprawy 
uproszczonej w systemach rolnictwa precyzyjnego, po-
radnika suszowy, atlasów identyfikacji agrofagów 
oraz niedoborów pokarmowych umożliwiają rozpo-
znanie chwastów, chorób, szkodników i niedoborów, 
PORR, Dokumentacja ochrony Upraw i nawożenia 
azotem. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rolni-
czego, sklepu oraz stoiska gdzie znajdziesz najnowsze 
publikacje i praktyczne produkty niezbędne w każdym go-
spodarstwie. Dołącz do nas na portalach Facebook, You 
Toub, Instagram, Twiter czy Linkedin.

AGROBARD Sp.j.
Oblas
ul. Przytycka 35
26-650 Przytyk
tel.: 48/618-09-10
Strona www: https://www.agrobard.com.pl/

AGROBARD Sp.j. to autoryzowany Dealer New Holland 
Agrculture. Od początku swojej działalności stawia na wy-
soką jakość obsługi oraz indywidualne podejście Klienta. 
Od ponad 25 zajmuje się kompleksową obsługą rolnictwa 
w zakresie nowoczesnych rozwiązań do produkcji rolnej. 
Bogata wiedza oraz znajomość rynku pozwala zapro-
ponować rozwiązania spełniające wymagania różnych 
grup Klientów. Świadczy również usługi serwisowe, tzn. 
przeglądy i naprawy ciągników, kombajnów i maszyn rol-
niczych.
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AGRO ECO POWER s.r.o.
ul. Lwowska 31-101
56-400 Oleśnica
tel. +48 722102717
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.

AGRO-INSTAL Adam Kulik
Stary Bazanów 139, 08-500 Ryki, woj. lubelskie
tel./fax. (81) 865 45 12, 694 803 638
e-mail poczta@agroinstal.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 – mieszalniki, rozdrabniacze bijakowe, stacje big 
bag, wagi. 

AGRO-LIFT HILARY Andrzej Głodek 
Nowy Bazanów 5, 08-500 Ryki
woj. lubelskie, Polska
tel. 575 430 868

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. 

AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne 
Rojęczyn 36, 64-130 Rydzyna 
tel. 065 5388 181, 5388 167 
tel./fax 065 5388 276 
e-mail: sekretariat@agromix.agro.pl 
www.agromix.agro.pl 

Agromix Rojęczyn to firma z prawie 35-letnim doświad-
czeniem, zajmująca się sprzedażą maszyn i urządzeń 
rolniczych renomowanych firm: KRONE: kosiarki, prze-
trząsacze, zgrabiarki, prasy rolujące stało i zmiennoko-
morowe, prasy kostkujące, wozy zbierające, sieczkarnie 
polowe; AMAZONE: agregaty uprawowe aktywne, agre-
gaty uprawowo-siewne, kultywatory, brony talerzowe, 
siewniki zbożowe, siewniki do kukurydzy, rozsiewacze 
nawozu, opryskiwacze; TRIOLIET: wozy paszowe, wy-
cinaki do kiszonek; MANITOU: teleskopowe ładowarki 
rolnicze, wózki widłowe. Profesjonalne usługi agrotech-
niczne. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oryginalne 
części zamienne. Finansowania fabryczne i Agromix Kre-
dyt oraz fachowe doradztwo rolnicze.

AGRONOM Sp. z o.o
Jasionka 102, 21-200 Parczew 
tel./fax. (083) 355 14 22 
www.agronom.com.pl 
maszyny@agronom.com.pl

W ofercie znajdują się ciągniki marek FENDT i VALTRA, 
kombajny, sieczkarnie, prasy oraz maszyny do zbioru 
zielonki marki FENDT. Maszyny uprawne, siewniki do 
kukurydzy SFOGGIA oraz ładowarki JCB. Zapewniamy 
serwis i części zamienne. Środki do produkcji rolnej: pa-
sze, nawozy, środki ochrony roślin, nasiona.
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AGROSELNET Sp. z o.o.
Kozłowo 1a
64-330 Opalenica
tel./fax. +48 61 44 76 917
tel. +48 607 770 499
e-mail: info@agroselnet.pl
facebook.com/Agroselnet

Agroselnet to producent i dystrybutor wysokiej klasy części 
zamiennych do maszyn rolniczych. Dzięki zastosowaniu 
najlepszych gatunków stali trudnościeralnych, zrobotyzo-
wanej technologii napawania SSA i PTA oraz implemen-
tacji wkładek ze spiekanego węglika wolframu potrafimy 
kilkunastokrotnie zwiększyć odporność na ścieranie części 
stosowanych w rolnictwie. Wprowadzamy innowacyjne 
technologie – BoroNit. Zapewniamy konkurencyjne ceny 
oraz profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo.

AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE 
Krzysztof Laszuk
Cicibór Duży 86
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 24 71
Oddziały:
ul. Radzyńska 20c
21-400 Łuków
tel. 25 644 02 75
ul. Ciechanowiecka 51
17-300 Siemiatycze
tel. 669 044 791
biuro@agrotechnika.net
www.agrotechnika.net

Przedsiębiorstwo istnieje od 2000 r. Specjalizuje się 
w sprzedaży maszyn rolniczych m.in. Kverneland, Weide-
mann, Joskin, Krukowiak, Metaltech, SaMASZ, Strautmann, 
Metal-Fach, Mandam, Agro-Masz. Prowadzi profesjonalny 
serwis i sprzedaż części, olejów i smarów John Deere.

 
AGROTEX
Przemysław Adamowicz 
Kostry 138B
21-210 Milanów 

tel. 793 334 404
e-mail: p.romanowicz@agrotex.org.pl
www.agrotex.org.pl 

ALFA FARM Tomasz Palak
ul. Stawiskowska 51a
18-421 Piątnica
tel. 668 44 77 68
e-mail: kontakt@alfafarm.pl
www.alfafarm.pl

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

Asortyment APV to ultraprecyzyjne elektryczne siewniki 
tarczowe i pneumatyczne do poplonów, traw, nawozów 
i mikrogranulatów oraz najnowocześniejsze maszyny do 
mechanicznej walki z chwastami. Właścicielom użytków 
zielonych oferujemy profesjonalne maszyny do pielęgna-
cji, podsiewu i nowego zasiewu traw.

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

Lider na rynku krajowym oraz cenionym partner za gra-
nicą, w produkcji nawozów dolistnych, biostymulatorów 
oraz dodatków paszowych. Producent zarówno chelatów 
nawozowych, jak również paszowych. Oferujemy produk-
ty szyte na miarę, czyli innowacyjne rozwiązania pod 
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indywidualne wymagania naszych Klientów. Zapraszamy 
serdecznie do współpracy. 

BARBATUS TRADE Sp. z o.o. – Maxammon
ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań
Mobile: 795 822 922

Działamy na polskim rynku w branży paszowej i z powo-
dzeniem wprowadzamy nowe rozwiązania dla rolnictwa. 
Jesteśmy dystrybutorem produktu do alkalizacji Maxam-
mon. Barbatus zajmuję się również dystrybucją urządzeń, 
charakteryzujących się innowatorskimi rozwiązaniami na 
skalę rynku paszowego. 

BATYRA MASZYNY ROLNICZE
ul. Vetterów 8 
20-277 Lublin 
tel. 508854602
e-mail: doradca@batyra.com

Produkujemy oraz sprzedajemy maszyny uprawowe m.in. 
agregaty uprawowe, talerzowe, podorywkowe, uprawowo-
-siewne, a także głębosze, kultywatory i siewniki poplonów. 
Prowadzimy działalność produkcyjną w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej w Lublinie. 

BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. 
ul. Gruszowa 47
42-215 Częstochowa, Polska
tel. 34 366 54 49
biuro@agro-sorb.com 
www.agro-sorb.com 

Biopharmacotech zajmuje się wytwarzaniem innowacyj-
nych produktów: BIOSTYMULATORÓW wzrostu roślin. 
Produkty wytwarzane są przy zastosowaniu zaawansowa-

nych technologii. Zawarte w BIOSTYMULATORACH firmy 
Biopharmacotech biologicznie aktywne WOLNE AMINO-
KWASY L-α uzyskuje się w procesie hydrolizy enzyma-
tycznej. Przebadane w polskich warunkach klimatycznych.

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

blattin polska sp. z o.o. jest znanym i cenionym pro-
ducentem pasz dla zwierząt hodowlanych oraz dostawcą 
produktów i usług kompleksowo zaopatrujących rolnic-
two. Nasz serwis żywieniowy wspiera hodowców wybo-
rem najlepszych rozwiązań żywieniowych, aby optymali-
zować wyniki produkcyjne oraz zyski klientów. 

CALPOL 
Krzysztof Kowalski, Adam Kowalski s.c.
Trębaczew, ul. Wyzwolenia 24
98-355 Działoszyn 
tel. 798 55 77 88 
mail: calpol.nawozy@gmail.com
www.calpol-nawozy.pl

Firma Calpol to polski producent nawozów wapniowych. 
Jesteśmy aktywną i prężnie rozwijającą się firmą, której 
produkty cechuje wysoka jakość i dbałość wykonania. 
Dbamy o to, aby rolnicy mogli używać ekologicznych 
i certyfikowanych nawozów, które pomogą w podniesie-
niu wydajności produkcji. Naszym celem jest dostarcze-
nie skutecznego wapna, które znacznie poprawi jakość 
polskich gleb.
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CHMIELEWSKI Sp. z o.o.
Kleczanów 155
27-641 Obrazów
tel.: 15 600 00 06
www.archmielewski.pl
https://www.facebook.com/chmielewskizetor 
kleczanow

CHMIELEWSKI sp. z o.o. autoryzowany dystrybutor 
Zetor, Orsi, Maschio Gaspardo, Unia, Krukowiak. Sieć 
sklepów: Sandomierz, Radom, Radymno, Ożarów. Do-
radztwo rolnicze, sprzedaż maszyn, części zamiennych, 
finansowanie, ubezpieczenia, usługi rolne: kombajnowa-
nie zbóż i kukurydzy, koszenie, uprawa i siew.

CZARNA KREDA GreenCal Sp.z o.o.
Łęgajny
ul. Kasztanowa 14
11-010 Barczewo
biuro@czarnakreda.pl
www.czarnakreda.pl

CZARNA KREDA GreenCal Sp. z o.o. – producent wap-
na nawozowego Czarna Kreda. Miękka kreda jeziorna 
typ 07a zawierająca kwasy humusowe. Nasza misją 
jest dostarczenie wartościowych, nowoczesnych i ekolo-
gicznych produktów najwyższej jakości do gospodarstw 
o każdym profilu działalności. Jesteśmy jedynym produ-
centem nawozów marki Czarna Kreda.

CZARNA KREDA WĘGLOWA
JULITTA KOZAK 
Cegłów 25B
96-314 Baranów 
tel. 519 114 037
e-mail: zkkozak@wp.pl

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

DANKO H.R. Sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości kwa-
lifikowany materiał siewny roślin rolniczych. W ofercie 
odmiany żyta, pszenicy, pszenżyta, owsa, jęczmienia, 
grochu siewnego i pastewnego, bobiku, soi, wyki, lucer-
ny mieszańcowej, życicy trwałej i wielokwiatowej, festu-
lolium, tymotki łąkowej, mietlicy, kostrzewy trzcinowej 
i szczeciniastej.

DE HEUS Sp. z o.o. 
ul. Lotnicza 21b
99-100 Łęczyca 
tel.: 24/ 721 04 00
fax: 24/ 721 04 04 
e-mail: pl.info@deheus.com 
www.deheus.pl

De Heus to międzynarodowy producent mieszanek pa-
szowych, premiksów, koncentratów i produktów specjal-
nych dla hodowców bydła, drobiu i trzody. Dostarczamy 
rozwiązania żywieniowe, które maksymalnie wspierając 
zdrowie zwierząt i ich optymalną wydajność, zapewniają 
hodowcom wysoką efektywność produkcji. 
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DESO ENGINEERING Ltd.
Slade Way
Roughmoor Industrial Estate
Williton
Somerset.
TA4 4TB
tel. +48 605 553 390
e-mail: g.potrawiak@desoengineering.co.uk

DESO jest światowej klasy firmą rotomoldingową specjali-
zującą się w projektowaniu i produkcji zbiorników do prze-
chowywania i dystrybucji oleju napędowego oraz AdBlue®. 
Zarówno proces technologiczny jak i park maszynowy 
spełniają najwyższe standardy techniczne. Produkty firmy 
DESO są dystrybuowane na terenie niemalże całej Europy.

DLF SEEDS
Fulnecká 95
742 47 Hladké Životice, Czechy
tel.: 506 688 975
www.dlfseeds.pl 

DLF Seeds – hodowca i dostawca wysokiej jakości mie-
szanek traw oraz roślin motylkowych dla hodowców bydła.

DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA 
Naglady, ul. Wiejska 3
11-036 Gietrzwałd
tel. 89 512 35 13
e-mail: redakcja@proagricola.com.pl

Wydawca czasopism: Hodowca Drobiu, Indyk Polski, Ho-
dowca Bydła, Hodowca Trzody Chlewnej oraz katalogów 
branżowych: Katalog Firm Drobiarskich, Katalog Firm Pa-
szowych, Katalog branżowy – Trzoda Chlewna i książek: 

Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów, Vademecum 
chorób drobiu rzeźnego, Drobiarstwo niekonwencjonal-
nie, Produkcja i rynek wołowiny w Polsce.

DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Strzelecka 49
63-430 Odolanów
pow. Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 733 23 22
fax +48 62 733 23 22
e-mail: dozamech@post.pl

Historia firmy DOZAmech siega 1991 roku. Od momentu 
za ozenia ł zdobywalismy nowe umiejetnosci, zarówno 
z zakresu zarzadzania jak równiez produkcji maszyn rol-
niczych. Dzieki bogatemu doswiadczeniu mozemy obec-
nie Panstwu proponowac najwyzszej jakosci urzadzenia. 
Nasz asortyment obejmuje maszyny transportowe, do 
pobierania oraz przygotowania pasz; dmuchawy ssaco-t  
łoczace, mieszalniki, podajniki, przenosniki slimakowe, 
rozdrabniacze oraz suszarnie i rozsiewacze.

DR GREEN 
ul. Fabryczna 16 
32-500 Chrzanów 
Tel. 32 712 11 00
e-mail: sekretariat@dr-green.pl
www.dr-green.pl

DR GREEN to polski producent nawozów dolistnych i na-
wozu donasiennego, zawierających najwyższą na rynku 
koncentrację składników pokarmowych oraz nowatorskie 
formuły MicroActive i MacroActive, których skuteczność 
i innowacyjność zyskała uznanie rolników i agronomów 
w wielu regionach świata.
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DSV POLSKA Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec
tel.: +48 67 268 07 50
e-mail: dsv@dsv-polska.pl
www.dsv-polska.pl

DSV Polska jest dystrybutorem nasion traw pastewnych 
i gazonowych oraz mieszanek ekologicznych. Mieszanki 
pastewne COUNTRY na pastwiska i łąki, COUNTRY Hor-
se na pastwiska dla koni. Posiadamy mieszanki poplono-
we na nawóz zielony – Mieszanka Gorzowska i FUTTER-
TRIO oraz grupę mieszanek TerraLife®.

E.ON FOTON Sp. z o.o. 
ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7
02-781 Warszawa 
info@eonfoton.pl
www.eonfoton.pl

E.ON Foton oferuje dla klientów indywidualnych, bizne-
su, rolnictwa, ekologiczne rozwiązania energetyczne, jak: 
fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, e-mobility, 
klimatyzatory. Firma należy do największej grupy energe-
tycznej w Europie, co w połączeniu z wieloletnim doświad-
czeniem daje gwarancję solidności usług i produktów.

EAGRONOM Sp. z o.o. 
ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań 
tel.: +48 22 307 90 39
www.eagronom.pl 
e-mail: jakub.kurzynski@eagronom.pl 

eAgronom to pierwsza w Polsce firma oferująca komplek-
sową opiekę (eAgronom Consulting) nad gospodarstwem 
rolnym przy pomocy najwyżej klasy specjalistów i najnow-
szych technologii. Naszą wiodącą usługą jest program 
kredytów węglowych (eAgronom Carbon), który pozwala 
rolnikom zarabiać dzięki zastosowaniu ekologicznych 

praktyk. Dostarczamy program do zarządzania gospo-
darstwem rolnym umożliwiający generowanie raportów 
zgodnych z Dyrektywą azotanową. 

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: www.ehrle.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.

EKO-BART s.c. 
Mizio, Kamiński 
Tolko 26, 11-200 Bartoszyce 
tel.: 791 183 255, 604 901 601

Zajmujemy się sprzedażą oraz serwisem schładzalników 
do mleka, mamy w swojej ofercie zbiorniki od 200 do 
20 000 litrów. ZAPRASZAMY

F.H.P. MKG PROMYK Honorata Soboń 
ul. Strażacka 16c, 98-338 Sulmierzyce 
tel. 660 450 495
e-mail: biuro@promyk.agro.pl
strony internetowa: www.promyk.agro.pl

Firma Promyk będąca polskim producentem nawozów 
wapniowych dla rolnictwa o szerokiej ofercie produkto-
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wej obejmującej nawozy granulowane i pyliste, kredo-
we, węglanowe i węglanowo-magnezowe zaprasza do 
współpracy firmy i rolników. Nasze produkty cechuje wy-
soka jakość oraz kwalifikacje jako produkty ekologiczne. 
Oferujemy obsługę handlową i doradztwo agronomiczne 
w tym analizy glebowe przy pomocy skanera glebowego. 
Oczekujemy na Państwa przy naszym namiocie firmo-
wym zlokalizowanym w sektorze nawozowym. 

F.H.U. Mariusz Kisiel 
Odział w Górnie
ul. Łysicka 1
26-008 Górno
woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 302 31 10
Oddział w Miechowie
ul. Racławicka 36
32-200 Miechów
tel/fax. 41 389 90 05
Oddział w Jasionce
Jasionka 908F (droga DK19)
36-002 Jasionka
tel/fax. 17 851 00 27
Oddział Świdnik
ul. Piasecka 146
21-040 Świdnik
tel. 603 633 081
Oddział Niedrzwica
ul. Bazowa 2
24-220 Niedrzwica Duża
tel. 605 433 669

Nasza tradycja sięga początku lat 90 kiedy to została 
zarejestrowana firma KISIEL. Od 2008 r. jesteśmy czoło-
wym dilerem marki Case IH której dystrybucja prowadzo-
na jest w naszych punktach na terenie Świętokrzyskiego, 
Lubelskiego, Podkarpacia, Małopolski oraz trzech powia-
tach Śląskiego. Poza ciągnikami i kombajnami w ofercie 
firmy znajdują się również maszyny wiodących krajowych 
i zagranicznych marek – Pottinger, Unia, Vaderstad, Jo-
skin, Krukowiak, Pronar, Agrifac, Bogballe, Akpil, Expo-
m,Zasław, Hydramet Stoll. Serdecznie zapraszamy do 
zapoznania się z naszą bogatą ofertą która w całości 
znajduje się na stronie internetowej. W razie dodatko-
wych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

FARMSAAT POLSKA Sp. z o.o.
Nowa Trzcianna 12
96-115 Nowy Kawęczyn
tel. +48 797 411 325
www. farmsaat.pl

Możemy poszczycić się ugruntowaną, silną pozycją 
w europejskiej branży nasiennej. Koncentrujemy się na 
hodowli i wprowadzaniu na rynek wysokiej klasy nasion 
kukurydzy, traw, soi i sorga. Wyróżnia nas bliski, part-
nerski kontakt z naszymi klientami oraz wyjątkowy model 
dystrybucji bezpośredniej.

FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski 
Łęczeszyce 112 
05-622 Belsk Duży 
tel. 881-203-806 
e-mail: biuro@elrol.eu 
www.elrol.eu; www.czesci-foton.pl 

Firma ELroL jest wyłącznym importerem ciągników mar-
ki LoVoL oraz proKMar w Polsce. Sprzedajemy trak-
tory rolnicze, sadownicze, komunalne osobiście i przez 
sieć Autoryzowanych Dealerów. Proponujemy osprzęt 
komunalny polskich producentów do w/w maszyn. Ofe-
rujemy oryginalne części zamienne do wszystkich cią-
gników Foton, LoVoL, proKMar, DonGFEnG. Je-
steśmy dystrybutorem polskich przyczep aUto-tEcH. 
Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na 
terenie całego kraju. Z przyjemnością oferujemy produk-
ty firmy LOVOL, która nieprzerwanie utrzymuje pozycję 
lidera na rodzimym rynku, dba o wysoki poziom technolo-
giczny produkowanych ciągników. Serdecznie zaprasza-
my do skorzystania z naszej oferty! 
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FINO Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
ul. Rampa Brzeska 7A
22-100 Chełm
tel. 82 565 51 52
fino@finochelm.pl
www.finochelm.pl

Autoryzowany dealer ciągników DEUTZ-FAHR i ISEKI, 
ładowarek BOBCAT, maszyn rolniczych KUHN, McHale, 
UNIA, AGRO-MASZ, BURY, PRONAR, SAMASZ i in-
nych. Serwis i sprzedaż części do wszystkich ciągników 
i maszyn rolniczych. MARKET maszyn ogrodniczych i ro-
werów. „SPRAWDZAMY SIĘ NA KAŻDYM POLU”

FORTIS TECHNOLOGY 
Rydzińska Sp. k.
ul. Świerkowa 19
64-320 Niepruszewo
tel. +48 61 820 94 29
biuro@fortistechnology.pl
www.fortistank.pl

Grupa Fortis Technology specjalizuje się w produkcji i ser-
wisie nowoczesnych zbiorników z tworzywa sztucznego, 
które służą do przechowywania płynów eksploatacyjnych: 
paliw, oleju, AdBlue, RSM i wody. Ze zbiorników Fortis 
Tank korzystają przedsiębiorcy i rolnicy na całym świecie. 

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. 
Ulan Majorat 39A
21-307 Ulan Majorat
tel. 783 222 777

Firma fricKe maszyny rolnicze działa w sektorze 
rolniczym od 1997 roku. Od 2003 roku jesteśmy autory-
zowanym dealerem marki John Deere w Polsce Północ-

no- Wschodniej. Specjalizujemy się w sprzedaży maszyn 
rolniczych i komunalnych. Dysponujemy autoryzowanym 
serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz sze-
rokim asortymentem niezbędnych w rolnictwie części 
i akcesoriów. Naszą działalność budujemy na mocnych 
fundamentach: doświadczeniu, jakości i innowacyjności. 
Wieloletnie doświadczenie w handlu maszynami rolniczy-
mi pozwoliło nam zbudować dobre i trwałe relacje z Klien-
tami i Dostawcami. W naszej ofercie znajdziesz maszyny 
renomowanych producentów takich jak: claydon, Dalbo, 
pronar, samasz, Metaltech, Vaderstad, Joskin, Grim-
me, Krukowiak, Bogballe, Mandam, Kramer, Berg-
mann, Maschio Gaspardo, Metal-Fach, tanco, rMH, 
agrimet. Szczegółowe informacje na temat parametrów 
technicznych przekaże nasz zespół wyspecjalizowanych 
doradców handlowych. Zapraszamy do kontaktu pod nr 
tel. 783 222 777.

GAZOL Sp.j. 
ul. Radzyńska 14
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. +48 83 371 73 90
e-mail: gazol@gazol.pl
www.gazol.pl

GAZOL to polska spółka istniejąca na rynku gazu płynnego 
od ponad 30 lat. Specjalizujemy się w kompleksowym wy-
konaniu instalacji oraz dostawach gazu płynnego dla Klien-
tów indywidualnych jak i biznesowych, w swojej ofercie 
posiadamy również akcesoria gazowe i serwis instalacji.

GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 65/2
25-561 Kielce
tel. 41 312 10 00
e-mail: info@globtrak.pl 

Jesteśmy firmą specjalistów od telematyki, która wdraża 
SYSTEM ROLNICTWA PRECYZYJNEGO w gospodar-
stwach już od 13 lat! W skład wchodzą: AUTOSTERO-
WANIE, MAPOWANIE POLA, KOREKCJA RTK, PRE-
CYZYJNE DAWKOWANIE ŚRODKÓW. Każda funkcji 
wpływa na wydajność gospodarstwa oraz ograniczenie 
kosztów działalności.
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GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH
Davidschlag 11, A-4202 Kirchschlag
+43 (0)7215 2131-0
+43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com
www.goeweil.com

inż. Dawid wiEcZorEK
Kierownik obszaru polska / regional manager poland
+48 (0)731 784 230
dawid.wieczorek@goeweil.com
www.goeweil.com

Od 1988 roku nazwa GÖWEIL oznacza najwyższą jakość 
produktów w zakresie technologii owijania i prasowania 
bel. Do dalszych obszarów głównych należy produkcja 
fabryczna urządzeń do rozdzielania oraz transportu bel, 
czerpaków i szlifierek do noży. Dzięki dużemu eksportowi 
maszyny i narzędzia firmy GÖWEIL są znane i stosowa-
ne nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Pierwotnie 
przedsiębiorstwo specjalizowało się w produkcji maszyn 
rolniczych, obecnie niektóre maszyny wytwarzane są 
użytku przemysłowego.

GRAINTECH 
ul. Włościańska 7, 49-300 Brzeg 
tel. 77/ 550 77 38 
e-mail: biuro@graintech.pl
www.graintech.pl

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
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
www.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.

GRUPA NASIENNA AGRONAS Sp. z o.o. 
& ROLIMPEX S.A.

PPH AGRONAS SP. Z O.O.
Ul. Żeromskiego 83; 62-600 Koło
Tel. 63 272 04 03;
e-mail: agronas@agronas.pl
www.agronas.pl [1]

ROLIMPEX S.A.
Biuro Zarządu
ul. Lubawska 7; 14-200 Iława
Tel. 89 648 32 85
e-mail: bok@rolimpexsa.pl
www.rolimpexsa.pl 

Grupa Nasienna Agronas Sp. z o.o. & Rolimpex S.A. 
powstała w ramach współpracy dwóch polskich firm, któ-
re w grudniu 2019 r. połączyły się, tworząc największą 
i najdynamiczniej rozwijających się w Polsce grup kapita-
łowych z sektora nasiennego. Nasza Grupa jest liderem 
w branży dzięki wyjątkowemu zespołowi pracowników, 
posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu nasien-
nictwa oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne. „Naj-
lepsze Trawy z Iławy”, „Agronas”, „Graminex”, „World of 
Grass” oraz „Nasiennik” to renomowane na rynku marki, 
w ramach których od wielu lat dzielimy się naszymi pro-
duktami. Jako ceniony na rynku producent i dystrybutor 
wysokiej jakości certyfikowanego materiału siewnego 
oferujemy: mieszanki traw gazonowych, mieszanki traw 
pastewnych, łąki kwietne i antysmogowe, zboża, nasiona 
specjalistyczne (facelia, rzodkiew, gorczyca, seradela), 
nawozy naturalne i mineralne, podłoża do trawników, 
środki ochrony roślin oraz akcesoria ogrodnicze. W na-
szych mieszankach używamy, przede wszystkim rodzi-
mych odmian nasion. Jako Grupa Nasienna przykładamy 
uwagę do ciągłego rozwoju oraz systematycznego po-
szerzania asortymentu o kolejne produkty.
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GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR
Ul. Łomżyńska 4
18-520 Stawiski 
Tel. +48 784 54 33 54, +48 694 100 572,
+48 727 925 827
e-mail: complexor@wp.pl
www.complexor.com.pl

GRUPA NAWOZÓW COMPLEXOR to dynamicznie roz-
wijająca się firma zajmująca się produkcją i dystrybucją 
nawozów wapniowych najwyższej jakości. Dodatkowo 
oferujemy doradztwo nawozowe i badania gleby. Dobre 
nawożenie to podstawa efektywnego rolnictwa. Zadzwoń 
już dziś i dowiedz się jak możemy pomóc w podniesieniu 
efektywności w uprawie.

H2OSOLAR.PL Wodne Ciśnieniowe 
Kolektory Słoneczne 
ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa
tel. 782 309 618
e-mail: biuro@h2osolar.pl
www.h2osolar.pl

BSIE jest dystrybutorem Wodnych Kolektorów Słonecz-
nych H2OSolar.pl Prosta budowa, łatwa instalacja bez 
podłączania prądu i bezobsługowa praca sprawia, że ko-
lektory H2OSolar.pl stają się idealną alternatywą dla droż-
szych kolektorów glikolowych! Nasze kolektory są dla każ-
dego, kto ceni sobie ekologię i możliwość oszczędzania.

HATHOR Sp. z o.o.
ul. Władysława Dziewulskiego 39
87-100 Toruń
tel.: 56 610 67 09, 666 298 148
e-mail: kontakt@hathoreko.pl
www.hathoreko.pl

Firma Hathor sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem 
innowacyjnych produktów Agrirepel®, stanowiących połą-

czenie wysokiej jakości surowców i 100% ekologicznego 
dodatku Combirepel™, który odstrasza gryzonie i ptaki.
Nasze produkty to: Agrirepel® Wrap – folia do owijania 
sianokiszonki oraz Agrirepel® Bag – rękawy do zakisza-
nia pasz. Folie Agrirepel® posiadają certyfikat Europej-
skiej Agencji Chemikaliów. Agrirepel® to jedyny produkt 
na świecie, który oferuje rolnikom nietoksyczne i szybkie 
rozwiązanie problemów z ptakami i gryzoniami.

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. 
Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin
tel. 65 548 24 20
fax 65 548 10 70
e-mail: smolice@hrsmolice.pl
www.hrsmolice.pl

Główna działalność spółki to hodowla twórcza i zacho-
wywanie odmian roślin rolniczych oraz reprodukcja 
i sprzedaż materiału siewnego. Jesteśmy znaczącą firmą 
hodowlaną i nasienną za sprawą nowoczesnych maszyn 
i urządzeń do uprawy roli, siewu, zbioru oraz czyszczenia 
i zaprawiania.

 

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

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o Grupa 
IHAR jest polską firmą hodowlano-nasienną. W swojej 
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ofercie posiadamy ponad 120 odmian w następują-
cych gatunkach: rzepak ozimy i jary, pszenica ozima 
i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień jary, owies, 
bobik, soja, groch, len oleisty, mak. Materiał siewny 
naszych odmian dostępny jest na terenie całego kra-
ju w dobrych firmach nasiennych oraz bezpośrednio 
w oddziałach Spółki. 

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA 
„KORWEX” Andrzej Korniak 
Konopnica 87b
21-030 Motycz
tel. 81/ 446 55 22
e-mail: korwex@korwex.pl
www.korwex.pl

KORWEX największy przedstawiciel PZL Sędziszów 
oraz Fuchs Oil na Lubelszczyźnie. Posiada pełną gamę 
filtrów, olejów wiodących marek światowych do samo-
chodów osobowych, ciężarowych, maszyn budowlanych 
i rolniczych.

INAGROL Sp. z o.o. 
Gołasze-Puszcza 67
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.784-784-763
e-mail: biuro@inagrol.pl

Specjalizujemy się w sprzedaży nawozów wapniowych. 
Na odkwaszaniu gleby znamy się jak mało kto. Zajmu-
jemy się kompleksowym doradztwem w temacie wapno-
wania, wykonujemy profesjonalne badania gleby, dora-
dzamy jaki rodzaj wapna zastosować oraz wypożyczamy 
rozsiewacze taśmowe umożliwiające rozsiew sypkich 
nawozów wapniowych.

K+S Polska Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r., nr 404
61-441 Poznań
tel. +48 61 628 52 10
fax +48 61 628 09 55
www.ks-polska.com 

K+S Minerals and Agriculture GmbH to międzynarodowa 
firma, zajmująca się wydobyciem surowców oraz produk-
cją nawozów wysokiej jakości. Nawozy takie jak: Korn 
Kali®, ESTA® Kieserit , Patentkali®, EPSO Top®, EPSO 
Microtop®, KALISOP, Magnesia-Kainit®, od lat stosowane 
są w gospodarstwach nastawionych na osiąganie wyso-
kich plonów z zachowaniem ich najwyższej jakości.

KAMERY4U.PL
ul. Leszka 19, 20-830 Lublin
tel.: 81 440 38 55, 500 400 055
e-mail: biuro@grupa-eden.pl
www. kamery4U.pl

Kamery4U.pl – Zapewniamy bezpieczeństwo od 2010 r. 
Posiadamy Koncesję MSWiA. Specjalizujemy się w kom-
pleksowej obsłudze systemów monitoringu wizyjnego. 
Prowadzimy sprzedaż oraz montaż, serwis, konserwacje, 
rozbudowy i modernizację istniejących systemów. Ponadto 
w ofercie wideodomofony, napędy do bram i fotowoltaika.

KAREX Paziewski Janusz 
Chęciny 41a, 08-404 Chęciny 
tel. 25/ 683 12 48 

Firma „KAREX” Paziewski Janusz oferuje szeroki asor-
tyment artykułów niezbędnych w każdym gospodarstwie 
rolnym, w tym nawozów, środków ochrony roślin i sprzętu 
rolniczego. Jako wieloletni dystrybutor pasz i rozwiązań 
żywieniowych marki De Heus, wspiera rozwój hodowli 
swoich klientów. 
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KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO Oddział Regionalny 
w Lublinie
ul. Droga Męczenników Majdanka 12
20-325 Lublin
tel. 817593410
fax. 817462238
e-mail: lublin@krus.gov.pl
strona: www.krus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Lublinie jest instytucją państwową odpo-
wiedzialną za ubezpieczenie społeczne rolników. Pro-
wadzi działalność w zakresie: obsługi ubezpieczonych 
i świadczeniobiorców w sprawach dotyczących objęcia 
ubezpieczeniem, składek na ubezpieczenie oraz przy-
znawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia, działal-
ności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolni-
czej i rolniczym chorobom zawodowym oraz rehabilitacji 
leczniczej.

KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o. o. 
ul. Topolowa 5 
62-090 Rokietnica 

Kingspan Water & Energy to od ponad 40 lat partner dla 
licznych gałęzi przemysłu, m.in. rolnictwa, branży paliwo-
wej czy transportu. Dostarcza rozwiązania do przecho-
wywania nawozów płynnych, dystrybucji paliw, AdBlue®, 
wody oraz innych substancji. Produkty powstają w pol-
skiej fabryce w Rokietnicy z najwyższej jakości tworzyw 
sztucznych i są dostępne w wielu objętościach – nawet 
do 28 000 litrów.

KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk
ul. Przemysłowa 13
21-580 Wisznice, 
tel. 83/378-22-52, 504-102-143
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.
 

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO 
SIENIAWA Sp. z o.o.
Sieniawa os. Górnicze 11A
66-220 Łagów
tel. +48 (68) 341 22 22
sprzedaz@sieniawa.com 
www.florahumus.pl

Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. jest pro-
ducentem stymulatora wzrostu roślin. FLORAHUMUS 
został stworzony na bazie kwasów humusowych pozy-
skiwanych z wysokiej jakości węgla brunatnego. Preparat 
został poddany wielu badaniom, które potwierdziły jego 
skuteczność m.in. w takich uprawach jak rzepak, kuku-
rydza, zboża czy pomidory. FLORAHUMUS wyróżnia się 
bardzo wysoką zawartością kwasów humusowych oraz 
wydajnością. Standardowe dawkowanie to 3 zabiegi po 
300 ml/ha. Nasz preparat posiada certyfikat ekologiczny. 

KORNEX – Odbiór odpadów 
Korzeniów 80 
08-504 Ułęż 
tel. 81/ 886 76 92 
e-mail: biuro@kornex.com.pl
www.kornex.com.pl
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KRAWIEC TRAKTOR s.c. 
Jowita Krawiec Karina Krawiec
Paciorkowa Wola Nowa 69, 26-700 Zwoleń
tel. 48 676 2937
biuro@krawiec.com.pl
www.krawiectraktor.pl

Firma Krawiec Traktor s. c. istnieje od 2016 roku i zajmu-
je się produkcją ciągników rolniczych przeznaczonych do 
upraw sadowniczych oraz średniej wielkości gospodarstw 
rolnych. Ciągniki posiadają prostą konstrukcję zmniejsza-
jącą do minimum koszty eksploatacji.

KWS POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 
tel. 61/ 873 88 00
e-mail: biuro@kws.com 

KWS jest jedną z wiodących firm hodowlanych na świe-
cie. Od ponad 165 lat działa niezależnie jako firma ro-
dzinna i koncentruje się na hodowli roślin oraz produkcji 
i sprzedaży nasion kukurydzy, buraków cukrowych, zbóż, 
rzepaku i słonecznika. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.kws.pl

LUBELSKA IZBA ROLNICZA 
ul. Pogodna 50A/2
20-337 Lublin

e-mail: lublin@lir.lublin.pl
www.lir.lublin.pl
tel. 81/443 60 71

Prowadzimy doradztwo i pomoc rolnikom w szerokim za-
kresie: wnioski, szkolenia, kursy chemizacyjne, szacowa-
nie szkód łowieckich, mapowanie pól, badanie gleb, opi-
nie komornicze, bezpłatna obsługa prawna, opiniowanie 
aktów prawnych. Działamy na terenie woj. lubelskiego. 

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@mhr.com.pl

Jesteśmy jedną z największych firm hodowlano-nasien-
nych. Główne kierunki działalności to:
• hodowla twórcza i zachowawcza roślin rolniczych
• reprodukcja nasienna
• obrót materiałem siewnym
• działalność rolnicza i usługowa

McHale ENGINEERING Ltd.
Castlebar Rd., 
Ballinrobe, Co. Mayo
Ireland
tel. 604-400-020 / 795-947-370
www.mchale.pl
www.facebook.com/McHalePolska

Firma McHale Engineering Ltd. jest producentem specja-
listycznych maszyn rolniczych. McHale skupia się głów-
nie na produkcji wysokowydajnych pras rolujących oraz 
owijarek do bel. Najnowszymi produktami firmy McHale 
są: zgrabiarki McHale R62-72 i McHale R68-78, praso-
owijarka Fusion 3 Pro oraz prasa zmiennokomorowa 
V8950, produkująca bele o średnicy do 1,9 m.
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METALERG Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Portowa 1a, 55-200 Oława
tel. 71/ 72 15 200
e-mail: metalerg@metalerg.pl
www.metalerg.pl

Metalerg jest producentem kotłów opalanych słomą i inną 
biomasą. Kotły te mogą służyć do ogrzewania domów, 
jak również chlewni, szklarni, kurniki, suszarni oraz szkół 
i całych osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich. 
Produkujemy również nagrzewnice powietrza na słomę 
z przeznaczeniem do suszarni zbóż i kukurydzy, zastę-
pujące w 100% olej opałowy.

METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
Brzozie Lubawskie 95b, 13-306 Kurzętnik
tel.+48 (56) 474-08-46, kom. 604 396 976
e-mail: maszyny@metal-plast.com.pl.
www.metal-plast.com.pl, 

METAL-PLAST POLSKA jest firmą specjalizującą się 
w produkcji maszyn dla rolnictwa, przedsiębiorstw komu-
nalnych i budowlanych. Oferujemy osprzęt do ciągników, 
ładowaczy i ładowarek, a naszym flagowym produktem 
są przednie podnośniki TUZ o dostosowanym do potrzeb 
klientów wyposażeniu oraz udźwigu. 

METRIA
Yuriy Ardashev
ul. Jana Kazimierza 31B lok. 100
01-248 Warszawa
Zakład produkcyjny:
uL. Zakładowa 22, 39-400 Tarnobrzeg 
tel.: +48 507 086 006, +48 (15) 822 44 70
e-mail: sekretariat@metria.pl
www.metria.pl

Naszymi sztandarowymi produktami są zbiorniki z tworzyw 
sztucznych, w tym jedno- i dwupłaszczowe zbiorniki na:
• olej napędowy, opałowy,
• roztwór saletrano mocznikowy,
• zbiorniki na AdBlue,
• przydomowe oczyszczalnie ścieków – oczyszczalnie 

drenażowe, oczyszczalnie hybrydowe BDH i oczysz-
czalnie SBR (biologiczne),

• zbiorniki na wodę deszczową (do systemów zagospo-
darowania deszczówki),

• studzienki kanalizacyjne,
• przepompownie ścieków.

 
MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice
tel. 32 604-09-02
fax 32 604-09-01
www.moj.com.pl
e-mail: marketing@moj.com.pl
sekretariat@moj.com.pl

Oddział Kuźnia Osowiec
ul. Fabryczna 1
46-023 Osowiec
tel. 77 421-24-20, tel. 77 421-24-20 wew. 103

Spółka MOJ S.A. z Grupy Fasing posiada dwa zakła-
dy produkcyjne z siedzibą w Katowicach oraz Kuźnie 
w Osowcu. MOJ S.A. Kuźnia Osowiec specjalizuje cię 
w produkcji odkuwek dla różnych gałęzi przemysłu w tym 
przemysłu kolejowego, rolniczego, hydraulicznego, górni-
czego, energetycznego, motoryzacyjnego oraz stocznio-
wego. Między innymi posiadamy mi. świadectwo uzna-
nego przez PKP Cargo S.A. producenta odkuwek oraz 
kwalifikowanego dostawcy Deutsche Bahn. Oferujemy:
• odkuwki stalowe kute na gorąco o wadze 0,1–25 kg
• wykonanie odkuwek w oparciu o dostarczoną doku-

mentację bądź wzór wyrobu
• wykonanie obróbki cieplnej i mechanicznej odkuwek
• śrutowanie
• kalibrowanie na zimno i na gorąco
MOJ S.A. w Katowicach jest producentem siłowników 
hydraulicznych które znajdują swoje zastosowanie w ma-
szynach rolniczych i urządzeniach przemysłowych oraz 
sprzęcie budowlanym. W ofercie MOJ S.A Katowice 
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znajduję się hydrauliczne siłowniki standardowe jak i pod 
projekt i wymagania klienta.
Ponadto produkujemy:
• sprzęgła elastyczne 
• sprzęgła wysokoelastyczne oraz oponowe
• sprzęgła hydrokinetyczne
w zakresie mocy od 1 kW do 1000 kW

NASIONA WRONKOWSKI 
Budzów 53, 57-215 Srebrna Góra
tel. 789-076-554 
e-mail: pawel.pardyka@nasiona-wronkowski.pl
www.nasionawronkowski.pl

„Wronkowski” to przykład firmy, łączącej tradycje i prak-
tyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarstw 
rolnych z innowacyjną technologią. Produkty sygnowane 
znakiem Wronkowski wytwarzane są według rygorystycz-
nych standardów, dzięki czemu spełniają oczekiwania 
najbardziej wymagających klientów. 

NEW HOLLAND AGRICULTURE POLSKA
09-407 Płock, ul. Otolińska 25
tel. 0 800 64 111 111
e-mail: marketing@newholland.com
Strona www: www.newholland.pl

New Holland oferuje kompletną ofertę maszyn dla 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.

NORDKALK Sp. z o.o. 
pl. Na Groblach 21 
31-101 Kraków 
Polska płd.-wsch.: 
Mateusz Pirogowicz tel.: 695 320 270 
Polska płn.-wsch.: 
Roman Rutkowski tel.: 609 444 807 
Polska płd.-zach.: 
Piotr Podolak tel.: 607 278 879 
Polska płn.-zach.: 
Piotr Makiej tel.: 695 605 505 

Nordkalk – znany producent szerokiej gamy nawozów 
wapiennych i kred pastewnych. Dzięki głębokiej wiedzy 
eksperckiej i wieloletniemu doświadczeniu oferuje profe-
sjonalne rozwiązania produktowe, pozwalające osiągać 
wysoką skuteczność utrzymywania optymalnego odczy-
nu gleby. Popularnością na rynku rolniczym cieszą się 
m.in.: wapno węglanowe: Standard Cal, FastCal, wapno 
węglanowo magnezowe: MagMix_Cal, Magnesium. Naj-
nowszą propozycją Nordkalku dla branży rolniczej jest 
innowacyjna i wysokiej jakości rodzina wapna granulowa-
nego Nordkalk AtriGran, AtriGran_Mg, AtriGran Humic. 
To efekt współpracy praktyków, inżynierów i naukowców 
dbających nie tylko o efektywność produkcji, ale także o 
środowisko. Więcej informacji o naszym produkcie znaj-
dziesz na stronie www.nordkalk.pl oraz facebook: https://
www.facebook.com/nordkalkrolnictwo

OSEVA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77
60-105 Poznań
tel./fax: 61/868 4679
tel. 660 699 571
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 
Oddziały:
Lublin, ul. Budowlana 1
Gołaszyn 116 E k. Łukowa

Autoryzowany dealer marki STEYR, AMAZONE, KRO-
NE, MASCHIO GASPARDO, oryginalne części zamien-
ne, serwis mobilny i stacjonarny, kompleksowa obsługa 
gospodarstw rolnychpozyskiwanie środków unijnych, 
kompleksowa obsługa gospodarstw rolnych, projektowa-
nie farm odnawialnych źródeł energi.

P.H.U. MLEK-MAR Marcin Woźniak 
Brudno 2
21-200 Parczew 
tel. 660 76 41 76
mlekmar@tlen.pl

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 24h/dobę.

P.P.H.U. MLEKO-SYSTEM Kozak Wiesław
Ul. Składnicowa 8
21-200 Parczew
Oddział: 11 listopada 168, 21-200 Parczew
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 25 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, Pichon, Agro-Masz, Agrola, BvL, i wielu in-
nych. Posiadamy własny serwis i logistykę. 

PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. Sp. k.
Biała Podlaska
ul. Sidorska 61
tel. 725 344 404 
biuro@petrodom.pl
www.petrodom.pl

Petrodom to Spółka kontynuująca działalność w bran-
ży paliw od 1991 r. Obecnie oferuje hurtową sprzedaż 
paliw z dostawą do klienta oraz detaliczną, poprzez 20 
własnych stacji paliw, zlokalizowanych na wschodzie 
i południu kraju. Od 2017 r. Petrodom prowadzi również 
sprzedaż węgla kamiennego.

PHU AGROMAL Małgorzata Pietrasik
Broszków, ul. Południowa 26
08-130 Kotuń
tel. 665 537 841, 502 841 724
biuro@agromal.net.pl; 
sprzedaz@agromal.net.pl; 
www.agromal.net.pl

PHU AGROMAL jest hurtownią posiadającą w swoim 
asortymencie opony, felgi i dętki do maszyn stosowanych 
w rolnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. Fir-
ma zapewnia profesjonalne doradztwo w zakresie doboru 
kół. Dysponuje również stacjonarnym i mobilnym serwi-
sem wymiany i naprawy ogumienia.
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POL-GROM Krzysztof Sala 
Dęba-Majstry 1, 97-510 Ręczno
tel. 510 060 070
e-mail: sprzedaz@pol-grom.pl
www.pol-grom.pl
 
Jesteśmy producentem nowoczesnych maszyn rolni-
czych. Nasza oferta obejmuje brony talerzowe typu 
lekkiego, brony talerzowe z poszerzonym odstępem 
pomiędzy rzędami talerzy, ciężkie brony hydrauliczne 
o szerokości nawet do 8 m, agregaty talerzowe uprawo-
wo-siewne, bezorkowe, podorywkowe, uprawowo-siewne 
z jednym oraz dwoma wałami.

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW 
BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA 
ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa 
pfhb.pl tel. 225023343 
pfhb@pfhb.pl 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentan-
tem środowiska hodowców bydła i producentów mleka 
w Polsce. Utworzona została w 1995 roku na skutek 
oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, 
którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspo-
łecznienia hodowli w Polsce. Jest organizacją niezależną, 
dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szere-
gach ponad 11 000 członków skupionych w związkach 
regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, 
gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i pry-
watne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione. Od 
dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezen-
tację we wszystkich województwach w kraju. Prowadzimy 
ocenę wartości hodowlanej i użytkowej bydła mlecznego i 
mięsno mlecznego, doradztwo żywieniowe i zootechnicz-
ne oraz badamy we własnych labolatoriach mleko, pasze 
i cielność krów a także genotypujemy krowy i jałówki.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie 
zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów 
ras mlecznych.

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 spraw-
dzony na każdym polu miesięcznik dla rolników i hodow-
ców. Magazyn wydawany jest z dodatkami: top świnie, top 
bydło, top agroszef, Bydło mięsne i opasy oraz Ziemniaki.
tygodnik poradnik rolniczy – Zawsze po stronie rolni-
ka! Bieżące informacje o sytuacji w rolnictwie.
profi – profesjonalna technika rolnicza to magazyn dla 
użytkowników i pasjonatów techniki. Z nami zyskujesz 
niezależne testy ciągników i maszyn, garść porad warsz-
tatowych oraz dawkę nowości w technice rolniczej.
Elita Dobry Hodowca – dwumiesięcznik dla hodowców 
bydła i producentów mleka.

PORTAL AGRILINE – AGRILINE.PL
ul. Kraszewskiego 6
33-300 Nowy Sącz, Polska

Agriline to wyspecjalizowany internetowy rynek maszyn 
rolniczych, sprzętu i części zamiennych. Naszym celem 
jest połączenie dealerów sprzętu użytkowego i ich klien-
tów z całego świata, stworzenie komfortowych, skutecz-
nych i bezpiecznych warunków dla ich współpracy.
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PPHU AUTO-TECH Robert Nieskórski 
Korpele 57, 12-100 Szczytno 
tel. 508 860 757
e-mail: marketing@autotech-przyczepy.pl
www.autotech-przyczepy.pl

PRO-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o
ul. Błogosławionego Czesława 58
44-100 Gliwice
tel. 32 / 234 21 14
e-mail: biuro@pro-chem.pl
www.czystafarma.pl

Jesteśmy polską marką, produkującą ekologiczne i zara-
zem niezwykle skuteczne środki czyszczące do maszyn 
i obiektów rolniczych. Nasze preparaty mogą się pochwa-
lić biodegradacją na najwyższym światowym poziomie. 
Poznajmy się – zapraszamy na www.czystafarma.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWE EKODARPOL 
mgr inż. Zbigniew Zubala
ul. Bolesława Chrobrego 19
74-400 Dębno
tel. 95 760 03 22
www.ekodarpol.pl

Polski producent biotechnologii nawozowych dla wiel-
kotowarowego rolnictwa. Oferujemy skuteczne i spraw-
dzone w polskich warunkach produkty, między innymi: 
Humus active, Plonar active, Humus Up, Plonochron czy 
Biohumus Extrta, które cieszą się dużym uznaniem i za-
ufaniem odbiorców w kraju i na świecie.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-
HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika 
Józefin 23
23-250 Urzędów
telefon kontaktowy: 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.

RAWICOM S.A.
ul. Szubińska 10
89-210 Łabiszyn
www.rawicom.pl
infolinia: 793 206 207

Firma RAWICOM S.A. istnieje na rynku od 2006 roku ak-
tywnie działając w branży OZE. Zajmujemy się miedzy 
innymi:
• projektowaniem i montażem mikroinstalacji fotowolta-

icznych,
• projektowaniem i budową farm fotowoltaicznych,
• dzierżawą gruntów i dachów pod budowę instalacji fo-

towoltaicznych.
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SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Rapackiego 2 
20-150 Lublin 
tel. 609 107 227
e-mail: jaroslaw.figurski@sdfgroup.pl
www.deutz-fahr.com/pl-pl/

DEUTZ-FAHR to czołowa niemiecka marka, producent 
technologii dla rolnictwa. Gama modeli obejmuje ciągniki 
z silnikami o mocy od 50 do 340 KM i kombajny zbożowe 
o mocy do 395 KM. W nowoczesnej fabryce w niemiec-
kim Lauingen, produkowane są ciągniki, mające zaspo-
kajać potrzeby rolników na całym świecie.

SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 14
62-200 Gniezno
tel. 061 4245205 / 06
fax 061 4245207
schaumann@schaumann.pl
www.schaumann.pl
 
Schaumann – specjalista w żywieniu i hodowli zwierząt, 
to firma z 80-letnią tradycją. Odpowiednio dopasowany 
system Schaumanna oferuje każdemu producentowi 
zwierząt indywidualne rozwiązania umożliwiające stałe 
powiększanie jego sukcesu w gospodarstwie. Oferuje: 
premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające, prestartery, 
koncentraty, preparaty mlekozastępcze, zakwaszacze 
oraz zakiszacze. Produkty Schaumann-a są dopasowane 
do produkcji żywności niezmodyfikowanej genetycznie.

SIPMA S.A. 
ul. Budowlana 26
20-469 Lublin
e-mail: sprzedaz@sipma.pl
tel. (+48) 81 44 14 400

Od ponad 30 lat SIPMA S.A. z powodzeniem wprowa-
dza na rynek krajowy i zagraniczny bogatą ofertę maszyn 
rolniczych. Produkujemy najwyższej klasy sprzęt, przy-
wiązując ogromną wagę do tendencji rynkowych, jak i in-
dywidualnych potrzeb naszych klientów. Specjalizujemy 
się w produkcji pras i owijarek, poszerzając jednocześnie 
ofertę o szereg maszyn uzupełniających pełną linię tech-
nologiczną.

SKAVSKA HALE Sp. z.o.o 
Wieruszów, ul. Nowa 25 
98-400 Wieruszów. 
email: biuro@skavska.pl 
tel: 725-602-725 

SKAVSKA HALE to polska firma z kilkuletnim doświad-
czeniem w branży metalurgicznej specjalizująca się 
głównie w produkcji hal namiotowych. Posiadamy profe-
sjonała spawalnie oraz własny oddział produkcji plandek. 
Zapewniamy klientom kompleksową obsługę , doradztwo 
przy zakupie, transport oraz montaż naszych hal.

SOWUL & SOWUL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2 
11-300 Biskupiec 
tel. 89 537 70 40
biuro@sowul.pl
www.sowul.pl

Sowul & Sowul Sp. z o.o. jest doświadczoną firmą 
w branży rolniczej. Spółkę tworzą specjaliści z dużym 
doświadczeniem. Wśród naszych pracowników znajdują 
się rolnicy z ponad 30-letnim stażem w branży nasiennej. 
Podstawową działalnością firmy Sowul & Sowul jest kon-
traktacja i produkcja nasion do mieszanek traw: pastew-
nych, gazonowych i drogowych.
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SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI
ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki
tel.: (+48) 81 865 15 07
Sekretariat wew. 235
e-mail: sekretariat@smryki.pl

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN 
ROLNICZYCH Leszek Komoń
Turów 235, 21-302 Kąkolewnica
tel. 506 167 434
e-mail: leszekkomon@op.pl
http://komon.pl/

STAL-TECH Jacek Sieciechowicz 
Łążek Ordynacki 59 
23-300 Janów Lubelski 
tel. 731 954 152
e-mail: biuro@stal-tech.pl
www.stal-tech.pl

Producent hal: magazynowych, rolniczych, produkcyj-
nych, usługowych, chłodni, mroźni, przechowalni. Oferu-
jemy klientom kompleksową obsługę: prace projektowe, 
produkcję, wykonanie prac ziemnych, montaż konstruk-
cji stalowych oraz obudowy, montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej, bram i świetlików.

STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z. o.o.
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99
62-006 Kobylnica

tel. 693 810 088
e-mail: poznan@stomildystrybucja.pl
www.stomildystrybucja.pl

Firma Stomil Sanok Dystrybucja jest uznanym w Polsce 
dystrybutorem szerokiej gamy wyrobów gumowych dla 
rolnictwa, przemysłu i motoryzacji produkowanych przez 
Sanok Rubber Company. Na tegorocznych targach za-
prezentowane zostaną produkty z linii Harvest Belts 
i Garden Belts.

SV SEPARATOR Sp. z o.o. 
ul. Wołodyjowskiego 67A, 02-724 Warszawa 
tel. 536 940 926
e-mail: w.gonczaruk@sv-separator.com 
https://sv-separator.com 

SZKOLTEX Daniel Sochacki 
ul. Zemborzycka 59e
20-445 Lublin
tel. 81/ 534 00 95 
e-mail: sekretariat@szkoltex.pl
www.szkoltex.pl

Firma działa od 20 lat na terenie całej Polski. W swojej 
ofercie ma kursy, szkolenia i usługi skierowane głównie 
do rolników: szkolenia chemizacyjne, z obsługi kombajnu 
zbożowego, prasy, sieczkarni samobieżnej oraz atestacja 
opryskiwaczy. 

TALEX Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 9c, 77-141 Borzytuchom
tel. 510 199 471
e-mail: biuro@talex-sj.pl
www.talex-sj.pl

Talex Sp. z o.o. – producent maszyn rolniczych i komu-
nalnych. W stałej ofercie znajdują się: kosiarki rotacyjne, 
kosiarki dyskowe przednie i tylnie, kosiarki bijakowe- mul-
czery, kosiarki bijakowe tylno-boczne, przetrząsacze, 
zgrabiarki, zamiatarki oraz owijarki samo-załadowcze.
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TECHMLEK Spółka jawna
Pałecznica Kolonia 11C
21-104 Niedźwiada
tel: 81 854 22 55
fax: 81 854 62 22
e-mail: techmlek@techmlek.com.pl
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.
ul. Batorowska 15 
62-081 Wysogotowo
tel. +48 61 22 55 150
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 Sp. z o.o.
Ul. Metalowa 7b
26-500 Szydłowiec
tel. 48/ 617 48 06
e-mail: toolmex-truck@home.pl
www.toolmex-truck.com.pl

TOOLMEX TRUCK – lider na rynku krajowym.
Szeroka oferta:
• WÓZKI WIDŁOWE renomowanej marki HYUNDAI

• WÓZKI WIDŁOWE najpopularniejszego producenta na 
świecie HC (HANGCHA)

• MASZYNY BUDOWLANE światowego potentata 
CASE

• ŁADOWARKI TELESKOPOWE europejskiego lidera 
MERLO

• oraz wózki kontenerowe KONECRANES!

TOOLMEX TRUCK to:
• stale prawie 800 NOWYCH MASZYN na magazynie 

głównym w Szydłowcu
• ponad 30 LAT doświadczenia i nieprzerwanej działal-

ności na rynku polskim
• wykwalifikowana ponad 200-OSOBOWA KADRA do 

dyspozycji w różnych dziedzinach
• 8 ODDZIAŁÓW w Polsce i 1 oddział na Ukrainie 
• profesjonalny CUSTOMIZING wyposażenia oraz sze-

roki dobór opcji i osprzętu
• NAJLEPSZE CENY w kraju oraz bardzo szybki TER-

MIN REALIZACJI.

TOP FARMS AGRO Sp. z o.o.
ul. Przelot 24
60-408 Poznań
www.topfarms-nasiona.pl

Top Farms Agro to producent kwalifikowanego materia-
łu siewnego znanego jako Top Farms Nasiona. Naszą 
ofertę stanowią najwyższej jakości nasiona zbóż ozimych 
i jarych a także mieszanki międzyplonowe.

TOP GEN Sp. z o.o. 
ul. B. Chrobrego 23
48-100 Głubczyce
Tel. 77/ 485 30 56 
e-mail: biuro@topgen.pl
www.topgen.pl
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UNIA Sp. z o.o.
Szosa Toruńska 32/38
86-300 Grudziądz
tel.: +48 56 45 10 500
e-mail: grudziadz@uniamachines.com
www.uniamachines.com

Polski producent maszyn rolniczych posiadający 4 nowo-
czesne fabryki, historię i wiedzę sięgającą 140 lat. Oferta 
Unii to: maszyny uprawowe: pługi i agregaty uprawowe, 
siewniki i agregaty uprawowo-siewne, rozsiewacze i roz-
rzutniki, prasy i owijarki, opryskiwacze i kombajny do 
ziemniaków oraz silosy.

WANICKI AGRO
Oddział Lublin
Wola Piasecka 107
21-050 Piaski k. Lublina
tel. 81 469 69 69
agro@wanicki.pl
www.agro.wanicki.pl

Jesteśmy autoryzowanym dealerem marek John Deere, 
Kramer, SIP w woj. lubelskim, podkarpackim, małopol-
skim, śląskim oraz części woj. opolskiego, mazowiec-
kiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Oferujemy obsługę 
sprzedażową oraz posprzedażową (serwis/części) wraz 
z ofertą finansowania oraz ubezpieczeń.

WOKAS S.A. 
Ul. Błonie 5A
08-200 Łosice 
tel. 533 323 862
maszyny@wokas.pl

Firma WOKAS to niekwestionowany lider na rodzimym 
rynku wśród wyrobów profesjonalnej okrywy torfowej do 

uprawy pieczarek. W ofercie sprzedażowej posiadamy 
także podłoża ogrodnicze, nawozy oraz maszyny rolni-
cze. Od 2019 roku firma WOKAS jest Autoryzowanym 
Dealerem marki Massey Ferguson. 

Z.P.H AGROMIX Niepołomice 
Polski Producent Adiuwantów
ul. Mokra 7
32-005 Niepołomice 
www.agromix.com.pl

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

Zakład Produkcyjno-Handlowy „KWAS” powstał w 1991 r. 
Firma znajduje się w województwie mazowieckim w miej-
scowości Babice przy trasie nr S17 Warszawa – Lublin. 
Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
produkcji maszyn rolniczych dla rolnictwa m.in. agrega-
tów ścierniskowych / podorywkowych (gruber), agrega-
tów uprawowo-siewnych, agregatów talerzowych, agre-
gatów uprawowych, bron talerzowych, bron talerzowych 
MINI KWAS, bron do chmielu, głęboszy, opryskiwaczy 
polowych zawieszanych i zaczepianych, opryskiwaczy 
herbicydowych oraz z lancami do malin, kosiarko-roz-
drabniaczy sadowniczych, pługów do odśnieżania. 

ZAKŁAD HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM 
,,BIELECKI”
Sulbiny Górne, ul. Warszawska 25
08-400 Garwolin
tel. 25/ 682 02 69
e-mail: biuro@bielecki-maszyny.pl
www.bielecki-maszyny.pl
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ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Czołgowa 4
62-002 Złotniki
tel. 61/ 623 32 32 
e-mail: biuro@zeuspackaging.com 

Zeus Epicrop dostarcza najwyższej jakości rozwiązania 
dla sektora rolniczego, wspierając rolników i usługodaw-
ców w produkcji najwyższej jakości paszy dla zwierząt 
gospodarskich. Sznurki do pras, siatki do balotów i wy-
sokowydajne folie do kiszonki. To wszystko znajdziecie 
Państwo w naszej ofercie.

ZYCHAR 
ul. Rolna 4 
23-400 Biłgoraj 
tel. 84/ 307 01 01 
e-mail: biuro@zychar.pl
www.zychar.pl

Firma Zychar – lider na rynku burt do przyczep rolniczych. 
Specjalizujemy się w produkcji burt, części i akcesoriów, 
oraz remontach przyczep. Zapraszam do naszego sklepu 
internetowego w którym znajdziecie Państwo wszystko 
co niezbędne w gospodarstwie tj. części, narzędzia i ar-
tykuły zootechniczne. 





POKAZY
maszyn rolniczych

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

AGROMIX 

KRONE KOSIARKA
Zestaw kosiarek KRONE czołowa 
EasyCut F 320 i boczna EasyCut 
R 320 

9,5 m

KRONE PRASO-OWIJARKA Comprima CF 155 XC Plus  

KRONE PRZETRZĄSACZ Vendro 680 6,8 m

KRONE PRZYCZEPA 
ZBIERAJĄCA

Wóz zbierający KRONE ZX 430 GD  
o pojemności (DIN) 43 m3, GD 
z tylnymi walcami dozującymi

 

AGRONOM  
Sp. z o.o.

FENDT PRZYCZEPA 
ZBIERAJĄCA TIGO 75 VR 2,40 m

FENDT PRASA ZWIJAJĄCA ROTANA 160 V-XTRA 2,25 m

APV POLSKA APV AGREGAT Agregat do użytków zielonych  
GK 300 M1 3 m

EHRLE Sp. z o.o. 

EHRLE  
Sp. z o.o. 

MYJKA 
CIŚNIENIOWA HD 1140 premium  

EHRLE  
Sp. z o.o. 

MYJKA 
CIŚNIENIOWA KD 1140 premium  

FINO 
KUHN KOSIARKA

ZESTAW KOSIAREK dyskowych ze 
zgniataczem pokosu 
FC 3125 DF-FF + FC 8830D-FF

8,73 m

KUHN PRASO-OWIJARKA I-BIO +  

FRICKE Maszyny 
Rolnicze 

SAMASZ KOSIARKA Kosiarki KDD 941 S+T i KDF 341S 9,4 m

JOHN DEERE PRASA ZWIJAJĄCA Prasa zmiennokomorowa 461R
Szerokość 
podbieracza 
2,2 m

TANCO PRASO-OWIJARKA Owijarka D66-1400-V  

SAMASZ PRZETRZĄSACZ P8-890  8,9 m

BERGMANN PRZYCZEPA 
ZBIERAJĄCA Shuttle 450 S

Szerokość 
podbieracza 
2,27 m

JOHN DEERE SIECZKARNIA 
ZBIERAJĄCA Sieczkarnia John Deere 8300

Szerokość 
podbieracza 
3 m

PRONAR PRZYCZEPA 
OBJĘTOŚCIOWA 

PRONAR T400 Przyczepa 
objętościowa  

GÖWEIL 
MASCHINENBAU 
GmbH 

GÖWEIL PRASO-OWIJARKA G1F125 G5050 KOMBI 2,2 m

MASCHIO 
GASPARDO 
POLAND Sp. z o.o

MASCHIO 
GASPARDO PRASA ZWIJAJĄCA Prasa zmiennokomorowa 

EXTREME 365 HTC 

szerokość 
podbieracza 
220 cm
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nazwa firmy producent rodzaj model szer. rob.

MCHALE 
ENGINEERING 
LTD.

MCHALE 
ENGINEERING 
LTD.

KOSIARKA MCHALE PRO GLIDE R310 tylna 
dyskowa 3,1 m

MCHALE 
ENGINEERING 
LTD.

PRASA ZWIJAJĄCA MCHALE F5500 stałokomorowa 2,1 m

MCHALE 
ENGINEERING 
LTD.

PRASA ZWIJAJĄCA MCHALE V8950 zmiennokomorowa 2,1 m

MCHALE 
ENGINEERING 
LTD.

PRASO-OWIJARKA MCHALE FUSION 3 PLUS 
stałokomorowa 2,1 m

MCHALE 
ENGINEERING 
LTD.

PRASO-OWIJARKA MCHALE FUSION VARIO 
zmiennokomorowa 2,1 m

MCHALE 
ENGINEERING 
LTD.

OWIJARKA OWIJARKA MCHALE ORBITAL  

NEW HOLLAND 
AGRICLTURE 
POLSKA 

NEW HOLLAND 
AGRICLTURE KOSIARKA DISC CUTTER 320 3,11 m

NEW HOLLAND 
AGRICLTURE PRASA ZWIJAJĄCA ZMIENNOKOMOROWA PASOWA 2,3 m

P.H.U. KOBO 
Karol Bogusiewicz STRAUTMANN PRZYCZEPA 

ZBIERAJĄCA MAGNON CFS 430 DO 2,25 m

SIPMA S.A. 

SIPMA OWIJARKA OS 7650 GAJA  

SIPMA PRASA ZWIJAJĄCA PS 1225 FORTIS  

SIPMA PRZETRZĄSACZ PT 675 SALSA  

TALEX Sp. z o.o. 

TALEX  
Sp. z o.o. OWIJARKA OWIJARKA SAMOZAŁADOWCZA 

Talex Sprinter 1500  

TALEX  
Sp. z o.o. KOSIARKA KOSIARKA DYSKOWA  

PRZEDNIA / TYLNIA
przednia 3 m,  
tylnia 2,8 m

TECHMLEK 

MASCAR PRASA ZWIJAJĄCA ZMIENNOKOMOROWA  
MONSTER CUT 770 2,2 m

KUBOTA PRASA ZWIJAJĄCA ZMIENNOKOMOROWA 
BV5160SC14 2,2 m

SAMASZ KOSIARKA zestaw kosiarek KDD 941 i KDF 340  

UNIA Sp. z o.o. UNIA Sp. z o.o. PRASO-OWIJARKA MASTER V 2,1 m

WANICKI AGRO 

SIP ZGRABIARKA ZGRABIARKA STAR 850/26T 8,5 m

SIP KOSIARKA SILVERCUT 340F + SILVERCUT 
DISC 900C 9 m

SIP PRZETRZĄSACZ SPIDER 1100/10T 10 m
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ZEstaw KosiarEK KronE cZołowa EasycUt F 320 i BocZna EasycUt r 320
wystawca: aGroMiX

Zestaw kosiarek KRONE czołowa EasyCut F 320 i boczna EasyCut R 320 o łącznej szerokości roboczej 
6,0 m.

Standardowo kosiarki KRONE są wyposażone w sprawdzoną belkę tnącą EasyCut, w tym systemy SafeCut, 
SmartCut i zabezpieczenie przeciw najazdowe.

Prawidłowe prowadzenie kosiarek gwarantuje sprawdzone zawieszenie DuoGrip, listwy tnące są zawieszone 
w punkcie ciężkości. 

Kosiarki KRONE są również wyposażone w odciążenie hydrauliczne, co pozwala kierowcy na regulację bezpo-
średnio z kabiny. Skutkuje to niezawodnym dopasowaniem do podłoża.
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prasoowiJarKa KronE coMpriMa cF 155 Xc pLUs
wystawca: aGroMiX

Prasoowijarka KRONE Comprima CF 155 XC Plus charakteryzują się mocną budową i zwiększoną wydajnością, 
szczególnie w obszarze pobierania materiału i owijania bel.

KRONE modele Comprima Plus, to rozszerzenie obecnie istniejącego programu pras i prasoowijarek.

Ponadto Comprima Plus jest seryjnie wyposażona w automatyczne centralne smarowanie smarem, dzięki cze-
mu prace konserwacyjne mogą być ograniczone do minimum.

Stałą wysoką jakość cięcia zapewnia rotorowy przyrząd tnący XCut. Przyrząd tnący oferowany jest z 26 noża-
mi (teoretyczna długość cięcia 42 mm), które można przełączać w grupy (26/13/13/0) w ten sposób możemy 
idealnie dostosować do zmieniających się upraw i potrzeb klientów. Rotor tnący jest seryjnie wykonany ze stali 
Hardox co gwarantuje wysoką stabilność i trwałość.

Profesjonalna prasoowijarka została opracowana dla firm usługowych i gospodarstw gdzie wykonywana jest 
duża ilość bel.



58

Pokazy maszyn

prZEtrZąsacZ KronE VEnDro 680 
wystawca: aGroMiX

Przetrząsacz KRONE Vendro 680 o szerokość roboczej 6,80 m. Nowa seria przetrząsaczy zawieszanych 
o zwartej budowie – konstrukcje charakteryzuje umieszczenie środka ciężkości bardzo blisko ciągnika – co daje 
małe zapotrzebowanie mocy na siłę podnoszenia.

6 wirników na każdym po 6 mocnych ramion o profilu rurowym – średnica wirnika: 1,50 m.

Napęd wirników poprzez bezobsługowe sprzęgło wielopalcowe Krone OktoLink – zapewnia właściwe przekaza-
nie napędu na wirniki w każdym położeniu.

Nowe palce przetrząsacza KRONE OptiTurn – palce wygięte w trzech płaszczyznach – co pozwala na optymal-
ne podbieranie i szerokie rozrzucanie paszy.
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wóz zbierający KronE ZX 430 GD o pojemności (Din) 43 m3, GD z tylnymi walcami dozującymi
wystawca: aGroMiX

Wóz posiada bezkrzywkowy podbieracz z napędem hydraulicznym o szerokości roboczej 212 cm.

Dużą wydajność zapewnia potężny rotor tnący o średnicy 880 mm i szerokości 1910 mm z innowacyjnym napę-
dem Krone PowerBelt - poprzez pas wieloklinowy!

Kaseta nożowa z 48 indywidualnie zabezpieczonymi nożami pozwala na dokładne cięcie zbieranego materiału. 

Wozy ZX są w pełni zabudowane i opierają się na stabilnej ramie – co jest bardzo ważne w konstrukcji dwuza-
daniowej – jako wóz zbierający i do odbioru przy sieczkarni. KRONE ZX 430 GD posiada regulowaną ścianę 
przednią, która gwarantuje duży stopień zagęszczenia zbieranego materiału jak i również szybki i dokładny 
wyładunek.

Producent oferuje mocne zawieszenie hydrauliczne układu jezdnego jak i szerokie ogumienie.

Wozy dostarczane są z komfortową elektroniką, która zapewnia doskonałą jakość pracy dzięki stałej kontroli.
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prZycZEpa ZBiEraJąca FEnDt tiGo 75 Vr
wystawca agronom sp. z o.o.

Wóz wielozadaniowy do zbioru skoszonej biomasy Fendt Tigo 75 VR pojemność 40,5 wg normy DIN, zawiesze-
nie tandemowe Boogie, koła 26,5 cala z oponami o szerokości 800 mm z osią skrętną, maszyna o wymiarach: 
szerokość całkowita 2,75 m wysokość całkowita 4 m oraz długości całkowitej 9,77m. Dopuszczalna masa całko-
wita 24 t. Hydropneumatyczna amortyzacja dyszla z zaczepem typu kula K80.

Podbieracz o szerokości 2 m wg normy DIN, Siedmiorzędowy bez krzywkowy, w opcji dodatkowa rolka podporo-
wa. Palce podbieracza zabezpieczone przed zgubieniem. Wysoki prześwit wynoszący 80 cm.

Rotor z najmniejszą szczeliną cięcia na rynku wynoszącej 37 mm z wymiennymi segmentami palca rotora wy-
posażony w 40 noży tnących zabezpieczonych indywidualnie z systemem szybkiej wymiany. Kaseta z nożami 
odchylana na bok do wymiany noży.

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

Pochylana hydraulicznie ściana przednia, która służy do wstępnego prasowania materiału w początkowej fazie 
zbioru oraz ułatwia wyładunek pełnej przyczepy. Po rozłożeniu zyskujemy dodatkowe 6 m2 powierzchni. Lekko 
ścięta górna przednia cześć skrzyni ułatwia załadunek sieczkarnią podczas pierwszego przejazdu. Zapotrzebo-
wanie na moc prezentowanego modelu od 150 KM. Obsługa maszyny i ustawienia parametrów pracy za pomocą 
platformy ISOBUS lub panelu sterującego zainstalowanego w ciągniku.
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prasa ZwiJaJąca ZMiEnno KoMorowa FEnDt rotana 160 V-Xtra 
wystawca: agronom sp. z o.o.

Prasa pasowa zmienno komorowa Fendt Rotana 160V Xtra. Cztery pasy zgniatające formują bele o średnicy od 
70 cm do 160 cm. W standardzie wiązanie siatką.

Podbieracz z rolką dociskową, Pięciorzędowy bez krzywkowy o szerokości roboczej 2,25 m z kołami wahliwymi 
– 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 podłoga ułatwia usuwanie ewentualnych zatorów.

Prasa jest wyposażona w czujnik wypełnienia komory lewa/prawa strona co ułatwia formowanie równych balo-
tów.

Prasa do napędu wymaga ciągnika o mocy min. 80 KM i obrotów WOM 540. Regulowany zaczep górny lub 
dolny, ogumienie 500/60-22,5.

Obsługa maszyny za pomocą sterownika E-LinkPro lub platformy IsoBUS.
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aGrEGat Do UżytKów ZiELonycH GK 300 M1
wystawca: apV poLsKa

Agregat GK 300 M1 firmy APV to innowacja w zakresie pielęgnacji użytków zielonych. Maszyna składa się 
z dwóch rzędów brony chwastownika z włóką wyrównującą oraz wału dogniatającego. 

Większe nierówności i kretowiska wyrównywane są za pomocą resorowanej włóki wyrównującej. Następnie 
2 rzędy brony z zębami o średnicy 12 mm (opcjonalnie 10 mm) usuwają chwasty z darni i tworzą optymalne 
podłoże pod podsiew. Zamontowany na agregacie siewnik PS 200 M1 rozprowadza materiał siewny zaraz za 
rzędami brony i bezpośrednio przed wałem. Ostatnią czynność roboczą, jaką jest dogniatanie materiału siewne-
go, wykonuje pracujący na końcu zębaty wał ugniatający.

Bronę i wał można rozdzielić i stosować w kombinacji przód-tył lub jako całkowicie osobne narzędzia robocze, 
w innych pracach polowych. Dzięki umieszczeniu brony chwastownik z przodu i wału z tyłu, przenosimy środek 
ciężaru bliżej ciągnika, co umożliwia sprawną i wydajną pracę również na zboczach lub z mniejszymi ciągnikami. 

Agregat dostępny jest w trzech szerokościach roboczych (2,5 m, 3 m i 4 m) i z 3 różnymi typami wału (wał 
Cambridge ø 390 mm, wał Cambridge ø 530 mm bądź wał zębaty ø 410 mm). W praktyce pielęgnacji użytków 
zielonych sprawdza się równoczesny podsiew traw siewnikami APV (siewniki pneumatyczne PS i multidozowniki 
MD).
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eHrle HD 1140 premium
wystawca: eHrle sp. z o.o.

Urządzenie przeznaczone do ciężkich zadań. Wysokie parametry robocze 230 bar, duży wydatek wody oraz 
możliwy stopień pary 150 st. sprawia, iż maszyna doskonale się sprawdzi w przemyśle ciężkim, przetwórczym, 
duże gospodarstwa rolne i hodowlane, firmy z sektora budowlanego. Maszyna jest wykorzystywana do mycia 
oraz dezynfekcji powierzchni. 

EHrLE KD 1140 premium
wystawca: eHrle sp. z o.o.

EHRLE KD 1140 to przemysłowa myjka ciśnieniowa, której niezawodna konstrukcja oparta jest o sprawdzo-
ne podzespoły zapewnia wytrzymałość. Urządzenie doskonałe do myjni,  dla ferm do usuwania dużych ilości 
brudu, dla firm z dużym taborem pojazdów, w sektorze rolnym i hodowlanym – do mycia i dezynfekcji dużych 
powierzchni, usuwania brudu, piaskowania w osłonie wody. Ma bardzo mocną pompę korbowodową połączoną 
elastycznym sprzęgłem z silnikiem niskoobrotowym 1400 RPM chłodzonym wyłącznie powietrzem. Total Stop 
System – TSS” – automatyczny system włączania/wyłączania urządzenia poprzez uruchomienie pistoletu z sys-
temem opóźnienia wyłączenia pompy by-pass. Detergent myjący podawany bez straty ciśnienia. 
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ZEstaw KosiarEK DysKowycH ZE ZGniatacZEM poKosU Fc 3125 DF-FF + Fc 8830D-FF
wystawa: Fino

Dane techniczne Fc 3125 DF-FF
Szerokość robocza (m) 3,10
Szerokość transportowa (m) 2,99
Belka tnąca OPTIDISC
Liczba dysków tnących z płozami ochronnymi z utwardzonej stali 7
Mocowanie noży System szybkiego montażu FAST-FIT
Masa, ok. (kg) 1320

Dane techniczne Fc 8830D-FF
Szerokość robocza (m) w zestawie z kosiarką frontalną 8,73
Szerokość transportowa (m) 2,95
Belka tnąca OPTIDISC
Liczba dysków tnących z płozami ochronnymi z utwardzonej stali 2 x 7 (2 x 3.10m)
Mocowanie noży FAST-FIT
Kopiowanie nierówności terenu Przegub wahliwy
Prędkość obrotowa wirnika zgniatacza (min 1) 755 lub 1000 regulowana dźwignią
Masa, ok. (kg) 3030

Ten zestaw kosiarek charakteryzuje się bogatym wyposażeniem w unikalne rozwiązania KUHN. 
Oto kilka z nich:
• Belka tnąca OPTIDISC z różnym rozstawem osi dysków tnących. Gwarantuje bardzo dobrą jakość cięcia, opty-

malne odrzucanie skoszonych roślin do tyłu. Belka tnąca jest bezobsługowa co stanowi oszczędość czasu. 
• Zawieszenie hydro-pneumatyczne LIFT-CONTROL z akumulatorem, dzięki któremu regulacja nacisku na 

podłoże jest ciągła i precyzyjna, a zapotrzebowanie na moc jest małe. 
• Dwa niezależnie napędzane gumowe wały zgniatające SQUAREFLEX o dużej średnicy (24cm), zsynchroni-

zowane na cały okres eksploatacji oraz centralna regulacja nacisku do 500 kg/m! Dzięki nim delikatne rośliny 
są optymalne zgniatane, co zapewnia skuteczne odprowadzenie wilgoci. Instnieje możliwość regulacji inten-
sywności zgniatania.
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KUHn i-Bio prasoowiJarKa
wystawa: Fino

KUHN przedstawia kompaktową prasoowijarkę i-BIO zapewniającą prasowanie i owijanie beli folią w jednej komorze. Wy-
jątkowa konstrukcja modelu i-BIO+ z systemem owijania wbudowanym w komorę prasowania, umożliwia wykonanie dwóch 
zadań jedną maszyną. 

Ta prasoowijarka spełnia oczekiwania użytkowników pod względem:
• Zwrotności: dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji (waży zaledwie 3700 kg), KUHN i-BIO+ doskonale sprawdza się na 

małych polach oraz na górzystym terenie, jak również na podmokłych łąkach i na polach z wąskim wjazdem. 
• system podający o optymalnych parametrach roboczych: prasoowijarka i-BIO+ jest wyposażona w podbieracz o szero-

kości 230 mm z bieżnią krzywkową. Podbieracz o szerokości 230 cm wyposażony w 5 rzędów palców i rolkę przytrzymującą 
krótki pokos, zapewnia płynne i czyste podbieranie każdego materiału.

• wysoka jakość cięcia materiału: i-BIO+ jest wyposażona w nasz opatentowany* system Integral Rotor Technology z ro-
torem wyposażonym w podwójne zęby ze stali Hardox. 

• perfekcyjne formowanie beli: Aby uformować zbierany materiał w mocno zagęszczone bele o jednakowych wymiarach, 
proces prasowania musi być jak najbardziej wydajny i jednocześnie delikatny dla paszy. Komora prasowania w modelu 
i-BIO+ składa się z 18 stalowych walców o żebrowanym profilu zapewniających płynne obracanie się beli. Sześć dolnych 
walców prasy tworzy idealny stół do owijania folii. Wbudowane w komorę płyty ze stali nierdzewnej zmniejszają tarcie i za-
pewniają znaczne ograniczenie zapotrzebowania na moc.

• idealne owijanie folią: lepsze zarządzanie i kontrola nad cyklem owijania folią została uzyskana dzięki zastosowaniu wyjąt-
kowego systemu KUHN IntelliWrap™. System ten wykorzystuje zaawansowaną elektronikę i hydraulikę do monitorowania 
procesu owijania i stale kontroluje nakładanie poszczególnych warstw folii, zapewniając dużą elastyczność pracy. System 
nieustannie zarządza sposobem nakładania oraz liczbą warstw folii (4,5,6,7,8,9 itd.) w celu dostosowania do lokalnych 
warunków pogodowych, rodzaju materiału oraz planowanego okresu przechowywania.

• szybkie owijanie: Po uniesieniu górnej części komory prasowania, bela jest gotowa do natychmiastowego owinięcia. Prze-
noszenie beli nie jest konieczne. Za stół owijarki służy dolna część komory prasowania. Dwa napinacze zamontowane na 
pierścieniu obracają się wokół beli z bardzo dużą prędkością (do 50 obr./min.) owinięcie beli 6 warstwami zajmuje tylko 
18 sekund. Zawory proporcjonalne zapewniają przyspieszanie i zwalnianie owijania nie powodując uszkodzeń folii. Po za-
kończeniu owijania następuje podniesienie pierścienia i obniżenie dolnej części komory, co umożliwia swobodne stoczenie 
się beli na podłoże.

wymiary maszyny
Długość 4,50 m
Wysokość ≥ 2,25 m
Szerokość ≥ 2,75 m
Masa ≥ 3700 kg

podbieracz

Szerokość podbieracza 2,30 m

Liczba rzędów palców 5

Odległość między palcami 61 mm
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ZEstaw KosiarEK GigacUt (KDD 941 s+t i KDF 341s) 
wystawca: fricKe maszyny rolnicze

Szerokość robocza: 9,40 m. Ekonomia koszenia w połączeniu z wysoką wydajnością najlepiej określa zestawy 
GigaCUT. Zostały one specjalnie zaprojektowane do pracy na dużych farmach w najbardziej wymagających 
warunkach. Bezstopniowa regulacja wysokości koszenia (od 4,5 cm do 7 cm). Możliwość zastosowania płóz 
wysokiego koszenia (zwiększa wysokość koszenia do 6 cm – 9 cm) lub podwójnych płóz wysokiego koszenia 
(zwiększa wysokość koszenia do 8 cm – 12 cm). Duży zakres kopiowania terenu. Dzięki zastosowaniu spulch-
niaczy i transporterów, proces zbioru zielonki jest znacznie skrócony. KDD pracując w zestawie z kosiarką 
czołową podczas jednego przejazdu tworzą trzy pokos, natomiast z transporterami układa jeden pokos. Funkcje 
kosiarki sterowane są przy użyciu elektronicznego panelu sterującego. Automatyczna blokada podnoszenia na 
uwrociach. Hydrauliczne składanie na uwrociach i do transportu. Sworznie dolnego zaczepu ułatwiają agregację 
z różnymi typami ciągników. Możliwość regulacji odciążenia hydraulicznego przy użyciu panelu z kabiny ciągni-
ka. Możliwość odstawiania maszyny w pozycji transportowej.
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V 461r prasa ZMiEnnoKoMorowa  6 pasowa + JoHn DEErE 6155M
wystawca: fricKe maszyny rolnicze

Wyposażona w szeroki, wysokowydajny podbieracz o szerokości 2,2 m o bardzo dużej przepustowości, pozwala 
na szybki zbiór ciężkiego pokosu. 

2 pasy o konstrukcji zamkniętej + 2 przednie rolki + wałek startowy zapewniają wyjątkową wydajność przy 
różnych rodzjach plonów.

Rotor MaxiCUT Premium, zawierający 13 noży.

Prasa posiada opuszczaną podłogę, która pozwala usunąć  bez trudu nawet najgorsze zatory.

Regulacja średnicy beli w zakresie 1–1,65 m w połączeniu z szerokością komory prasowania wynoszącą 1,21 m 
pozwala uzyskać maksymalny ciężar beli.

Szerokie opony 600/50-22.5 eliminują ugniatanie gleby i pozwalają na pracę na grząskim terenie.

Konstrukcje z materiałów o wysokich parametrach, takie jak zęby płyty zużywanej ze stali Hardox, nadwymiaro-
we łożyska i rolki ze stali wzmocnionej, zapewniają doskonałą niezawodność. 

Przemyślany układ owijania siatką, umożliwia zakładanie rolki siatki w czasie poniżej minuty!
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owiJarKa tanco 1400 V Z JoHn DEErE 6120M
wystawca: fricKe maszyny rolnicze

Owijarka samo załadowcza tanco model 1400 V wykorzystuje zmienną hydrauliczną kontrolę prędkości, która 
w połączeniu z unikalnym stołem dzielonym motylkowo daje najbardziej stabilną i najszybszą owijarkę ciągana, 
jaką Tanco kiedykolwiek wyprodukowało.

Jednym naciśnięciem przycisku owijarka automatycznie przesuwa się z pozycji jazdy za ciągnikiem do pozycji 
wysuniętej z boku.

Wyposażona w System teleskopowy Tnij i Ruszaj, który otwiera się na trzykrotną wysokość spoczynkową. Po 
otwarciu folia jest zbierana w jeden sznur. Folia po bezpiecznym przytrzymaniu jest następnie cięta. 

Pozycja owijania beli znajduje się tuż przed osią, rozkładając ciężar beli na koła i ciągnik, zmniejszając 
ugniatanie podłoża i zapewniając także wyjątkowo stabilną pracę maszyny przy zachowaniu jej optymalnej 
lekkości.
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prZEtrZąsacZ p8-890
wystawca: fricKe maszyny rolnicze

Szerokość robocza: 8,90 m. Przetrząsacze serii P8 przeznaczone są do efektywnego przetrząsania ściętej zie-
lonki oraz podsuszonego siana w celu przyspieszenia procesu schnięcia. Na zadowolenie klientów z przetrzą-
saczy firmy SaMASZ wpływa wysoka czystość zbieranej paszy. Zapewnia ją bliska odległość pomiędzy kołami i 
palcami, umożliwiająca doskonałą adaptację do ukształtowania podłoża. Dla maksymalnej ochrony darni można 
również zamontować przednie koło podporowe, które jest szczególnie przydatne na pagórkowatym terenie. 

Dodatkowo wyposażenie przetrząsaczy w hydraulicznie rozkładany ekran wpływa na wyeliminowanie strat zie-
lonki podczas przetrząsania na skraju pola, a mała średnica karuzel i stabilność palców zapewnia podbieranie 
całego pokosu nawet podczas przetrząsania po kosiarce bez zgniatacza. 

Długą żywotność zapewnia solidna, hermetyczna konstrukcja wszystkich przekładni przetrząsacza pracujących 
w oleju. Układ zawieszenia jest wyposażony w mechanizm, dzięki któremu przy podnoszeniu maszyna ustawia 
się w położeniu centralnym. Naprężenie amortyzatorów stanowi dodatkowe wsparcie.
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prZycZEpa BErGMann sHUttLE 450 s. + JoHn DEErE 7290r
wystawca: fricKe maszyny rolnicze

Przyczepa samozbierająca Bergmann Shuttle 450 S, wyposażona w podwozie hydrauliczne typu tandem, ła-
downość przyczepy to aż 13 180 kg, a pojemność przy średnim sprasowaniu to 82 m3. Wyposażona w krzyw-
kowy podbieracz o szerokości 2,27 m z 6 rzędami palców i rozstawem 55 mm bez problemu zbiera nawet duże 
pokosy, zapewniając czysty i delikatny zbiór paszy. 

Posiada wysokowydajny rotor tnący o średnicy 850 mm i szerokości 1840 mm z ośmioma rzędami spiralnie 
ułożonych zębów, które delikatnie i równomiernie transportują paszę do przestrzeni ładunkowej. Za napęd rotora 
służy wydajna przekładni planetarna 

Mechanizm krótkiego cięcia 34 mm z 53 nożami w jednym rzędzie zapewnia dokładne, optymalne i wydłużone 
cięcie oraz gwarantuje najlepszą jakość kiszonki. Każdy z noży jest zabezpieczony przed ciałami obcymi i po 
kontakcie z nimi automatycznie powraca do kanału cięcia. 

Stalowa podłoga transportowa jest opuszczona z przodu o 275 mm, co zmniejsza drogę podawanego materiału, 
dzięki czemu rotor potrzebuje znacznie mniej mocy zwiększając tym samym wydajność załadunku

Przyczepa posiada hydraulicznie uchylaną ścianę przednią. W trybie załadunku w początkowej fazie ściana jest 
uchylna do tyłu, dzięki czemu zapewniony jest idealny rozkład ładunku. Jeśli przestrzeń ładunkowa zapewniona 
jest po klapę tylną lub walce dozujące, ściana przednia jest automatycznie uchylana do przodu celem zapew-
nienia dodatkowej przestrzeni ładunkowej. Podczas rozładunku ściana przednia cofnie się o metr, zapewniając 
w ten sposób aktywne wspomaganie rozładunku.

Agregat dozujący wyposażony w 3 walce wyposażone w zęby rozrywające, umożliwiają odkładanie równomier-
nego dywanu paszy, dzięki spiralnemu ułożeniu zębów uzyskujemy dużą stabilność pracy.
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siEcZKarnia JoHn DEErE 8300 
wystawca: fricKe maszyny rolnicze

Wyposażona w 13 l. silnik o mocy maksymalnej 490 KM, Wyposażona jest w przekładnię automatyczną  PRO 
DRIVE która oferuję maksymalną prędkością jazdy 40 km/h. 
Wzdłużne położenie silnika i wysoko położona kabina zapewnia doskonałą widoczność operatorowi zakresie 
360°. Dzięki temu dokładne wypełnianie przyczepy jest łatwiejsze, a manewrowanie bezpieczniejsze. We wnę-
trzu przestronnej kabiny  znajdziemy czytelne wyświetlacze podające bieżące informacje, lodówkę zapewniającą 
chłodne napoje i jedzenie, oraz  Bluetooth zapewniający łączność.
Konstrukcja bębna tnącego John Deere daje dużą elastyczność rozdrabniania, ponieważ można zastosować 
bęben tnący z 40, 48, 56 i 64 nożami oraz konfigurację z ½ do zbioru traw lub 3/4 liczby noży dla uzyskania odpo-
wiedniej długości cięcia w zakresie od 3 do 33 mm. Dzięki takiej elastyczności może pracować równie wydajnie 
w wielu różnych warunkach, zarówno dla producentów biogazu, jak i hodowców zwierząt.
Zgniatacz ziarna, który został wymontowany do zbioru trawy można  zamontować w ciągu 5 minut, co jest bar-
dzo praktyczne podczas szybkich zmian sprzętu w sezonie żniw. Wahadłowa konstrukcja ułatwia podniesienie 
zgniatacza ziarna i wymianę na kanał do traw, gdy zachodzi taka potrzeba. 
Zamontowany opcjonalnie  na rurze wyrzutowej czujnik HarvestLab mierzy w czasie rzeczywistym poziom wil-
gotności i opcjonalnie zawartość składników pokarmowych, który w połączeniu z zaawansowanym systemem 
dawkowania zakiszaczy umożliwia dodanie inhibitorów lub przyspieszaczy fermentacji odpowiednio do odczy-
tów czujników, aby zapewnić optymalną fermentację.
Zupełnie nowy podbieracz do trawy został zaprojektowany specjalnie do serii 8000. Funkcja zmiennej prędkości 
przenośnika ślimakowego umożliwia wydajniejsze podawanie materiału przy dowolnej długości cięcia. Dostępny 
jest również opcjonalny podwójny napęd podbieracza, który łączy prędkość palców z prędkością jazdy sieczkar-
ni, aby zminimalizować przestoje oraz straty podbierania plonu.
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prZycZEpa oBJętościowa pronar + JoHn DEErE 6215r
wystawca: fricKe maszyny rolnicze
 

Przyczepa PRONAR T400 to przyczepa objętościowa o pojemności 40 m3 służąca do przewozu biomasy. 

Nadwozie przyczepy zbudowane jest ze skręcanej konstrukcji ramowej usztywniającej ściany z ocynkowanego 
profilu trapezowego. 

Podłoga skrzyni ma kształt trapezowy, a tylna część skrzyni jest szersza od części przedniej, co gwarantuje 
szybki i pewny wyładunek materiału zabezpieczając przed zaklinowaniem. 

Wyładunek materiału odbywa się za pomocą czterołańcuchowego przenośnika podłogowego. 

W przyczepie T400 zastosowano zawieszenie typu tandem z kierowaną biernie tylną osią, dzięki czemu podczas 
skręcania przyczepa nie niszczy darni.
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praso owiJarKa GöwEiL G-1 F125 KoMBi
wystawca: GöwEiL MascHinEnBaU GmbH

Wyposażenie podstawowe prasy:
• Podbieracz wahadłowy ze sztywnym prowa-

dzeniem
• Szerokość grabienia według DIN: 2,20 m
• Rzędów palców: 6
• Odstęp między palcami: 51 mm
• Zgarniacz z tworzywa sztucznego
• Podwójny walec dociskowy
• Pneumatyczne koła testujące
• Rotor 6-gwiazdowy 570 mm średnicy 
• Hydrauliczny spód odchylany
• Mechanizm tnący z 30 nożami odwracanymi
• Długość cięcia: 35 mm
• Hydrauliczne zabezpieczenie belki
• Średnica beli 1,25 m z 1,20 m

Wyposażenie podstawowe owijarki:
• Podwójne ramię owijające
• Hydraulicznie przemieszczany stół owijania
• Odkładanie beli do tyłu
• 4 sztuki taśm transportowych bel z prowadze-

niem taśmy;
• Rolki kierunkowe beli 4 sztuki; zespół wstępnego 

napinania folii dla 750 mm
• Automatyka cięcia i nakładania folii
• Monitorowanie folii
• Tryb pracy z jedną folią
• Hydraulicznie opuszczany zasobnik folii dla 14 

rolek folii i 2 rolek folii okrywającej lub siatki
• Reflektor roboczy LED
• Rolka dodatkowa dla stołu owijarki

Rozwiązania technologiczne: 
• podbieracz wahadłowy  centralnie zawieszony z listwami z tworzywa sztucznego
• rotor pobierający materiał do góry z u góry zamontowanym 30 nożowy mechanizmie tonącym z możliwością 

ciecia 35mm
• system Auto Flow Control automatyczne odblokowanie kanału podawania paszy w razie jego zapchania
• w standardzie układ wiązania siatki i foli można rozbudować o podwójny aparat wiążący dla folii i siatki
• na terenach trudnych można zastosować tylną oś napędową
• opatentowany sposób przeniesienia beli z komory prasowania do pozycji owijania jak i odkładania po owinieciu
• podwójny walec dociskowy nad podbieraczem oraz mechanicznie napędzany walec wciągający
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prasa ZMiEnnoKoMorowa EXtrEME 365 Htc
wystawca: MascHio GasparDo poLanD sp. z o.o

Prasa Extreme 365 HTC to flagowy produkt z gamy maszyn Maschio Gaspardo. Jest to hybrydowa zmiennoko-
morowa prasa zwijajaca. Nazewnictwo oznacza opatentowany przez Maschio Gaspardo system umożliwiający 
formowanie beli zarówno w sposób typowy dla pras zmiennokomorowych jak i dla stałokomorowych co w prak-
tyce daje właścicielowi dwie maszyny w jednej.

Maszyna posiada zakres formowania bel od 55 cm do 165 cm. Wyposażona jest w rotor tnący z 15 nożami 
– w opcji dostępny rotor z 25 nożami w dwóch kieszeniach 12+13. Posiada podbieracz o szerokości 2,20 m, 
opuszczną podłogę pod rotorem, automatycznie powracające noże po minięciu przeszkody, czujniki równomier-
nego wypełnienia komory, wiązanie siatką typu kaczy dziób wprowadzający siatkę bezpośrednio do komory 
prasowania, centralne oliwienie łańcuchów oraz zgrupowane punkty smarne dla większego komfortu obsługi 
codziennej, miejsca na dodatkowe rolki siatki i rampę wyładunkowa do bel z czujnikiem wyładunku.

Maszyna została stworzona do prasowania nawet trudnych do zbior materiałów takich jak łodygi sorgo, liście 
roślin kapustnych czy słoma po kombajnach rotorowych. Na wyjątkową uwagę zasługuje sama komora prasowa-
nia. Zbudowana jest z trzech walcy oraz posiada 4 pasy bezkońcowe. Wszyskie walce komory oraz dwa walce 
prowadzące pasy napędzają obrót beli co daje nam aż 5 punktów npedowych obrotu beli. Maksymalne ciśnienie 
robocze 210 bar dostępne jest już przy 55 cm średnicy formowanej beli! Całe sterowanie maszyny odbywa się 
przez monitor kontrolny maszyny – żaden parametr roboczy maszyny nie jest ustawiany w sposób manual-
ny na maszynie. Prasa wyposażona jest w dwustronną przekładnię napędową, jedna strona napędza komorę 
prasowania a druga rotor i podbieracz dzięki czemu nie wymagane jest odwracanie napędów podzespołów co 
powoduje bardzo niskie zapotrzebowanie na moc ciągnika. W typowych warunkach radzą sobie ciągniki nawet 
o mocy 90 KM.
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McHaLE pro GLiDE r310 KosiarKa tyLna
wystawca: McHaLE EnGinEErinG LtD

szerokość koszenia 3 m; szerokość pokosu 1,3–2,3 m; wysokość koszenia 25–75 mm; Liczba dysków 
tnących 7; Liczba ostrzy 14 (2 na dysku); prędkość dysków koszących 3200 obr./min;  waga 1015 kg.

Najważniejsze rozwiązania:

• Technologia kopiowania terenu 3D
• Centralne zawieszenie
• Samoczynna regulacja listwy tnącej
• 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; śred-
nica 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



77

Pokazy maszyn

McHaLE V8950 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 0,6-1,9 m; szerokość bel 1,23 m; Liczba pasów 3; system obsługi Expert plus; oś 8 szpi-
lek; ogumienie 500/50 – 22,5; Minimalna wymagana moc 80 KM; waga 4850 kg; wymiary 5,1 x 2,58  
x 3,07 m

Najważniejsze rozwiązania:

• Średnica bel do 1,9m
• Najnowszy model V8950
• System opuszczanej podłogi Drop Floor, 
• System nakładania siatki Vario, 
• Rotor w kształcie gwiazdy i 15 noży, 
• 2,1-metrowy galwanizowany podbieracz, 
• Układ ciągłego smarowania łańcuchów, 
• Podwójny napęd komory prasującej, 
• Mechaniczna blokada tylnej klapy.
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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; śred-
nica 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 5500 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; śred-
nica bel 0,6 do 1,68 m; szerokość bel 1,23 m; Liczba pasów 1; system obsługi itouch; oś 8 szpilek; 
Minimalna wymagana 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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KosiarKa DysKowa nEw HoLLanD Disc cUttEr 320 
wystawca: nEw HoLLanD aGricLtUrE poLsKa

Kosiarki New Holland Disc Cutter z centralnie zawieszoną listwą tnącą to gwarancja wydajności i niezawodności. 
Listwa tnąca ma idealnie gładki spód, a płozy ochronne na całej jej szerokości są zabezpieczeniem od uderzeń 
kamieni. Niewielki nacisk na grunt i niski kąt koszenia gwarantują równe ściernisko i szybszy odrost. 

System Top Service listwy tnącej umożliwia łatwy dostęp do kół zębatych i piast łożysk co znacząco obniża 
koszty eksploatacji. Kosiarki wyposażone w hydrauliczne zawieszenie Vari-Float zapewniają idealne kopiowanie 
terenu, a hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe listwy tnącej zapewnia bezpieczeństwo koszenia. 

Hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom i poziome przesunięcie to możliwość transportowania kosiarki 
w 3 pozycjach: Pionowa boczna, pionowa tylna i pozioma tylna. Modele kosiarek DiscCutter o szerokości cięcia 
2,77 i 3,11 m są dostępne również w wersji ze spulchniaczem z palcami z polietylenu, który znacząco usprawnia 
proces zbioru roślin zielonkowych.
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nEw HoLLanD pro-BELt 165 crop cUttEr
wystawca: nEw HoLLanD aGricLtUrE poLsKa

podbieracz 

Szerokość: 2,30 m

Liczba listew palcowych: 5

Koła podbieracza 15 x 6,00

Rolkowa osłona przeciwwietrzna

rozmiar bel

Szerokość: 120 cm

Średnica: 90/165 cm

wymogi wobec ciągnika

Zapotrzebowanie mocy: 85 kW

Prędkość WOM: 1000 obr/min.

Przyłącza hydrauliczne: 4

system cięcia cropcutter™

Rozdrabniacz rotorowy podsiębierny 

Liczba noży: 25

Formowanie beli

Zgniot beli regulowany z kabiny operatora

4 pasy 273 mm

Wskaźniki lewo/prawo na monitorze

Owiązywanie beli: siatka

Koła

620/40 – 22.5
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MaGnon cFs 430 Do  
wystawca: pHU KoBo Karol Bogusiewicz (oddziały Lublin i Gołaszyn k. łukowa)

Dane techniczne:

• Podbieracz szerokości 2,25 m,

• pojemność przy średnim sprasowaniu 753,

• pojemność skrzyni ładunkowej według DIN 40 m3,

• 48 noży.

1. Gumowe palce podbieracza

2. Idealne kopiowanie terenu

3. Możliwość pracy z prędkością do 25 km/h
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owiJarKa ZE stawiacZEM BEL sipMa os 7650 GaJa
wystawca: sipmA s.A.

Owijarka ze stawiaczem bel SIPMA OS 7650 GAJA jest w pełni zautomatyzowaną maszyną samozaładowczą 
zaczepianą do ciągnika. Pełną automatykę całego procesu zapewnia zaawansowany system sterujący z możli-
wością wcześniejszego zaprogramowania parametrów pracy. 

Owijarka wyróżnia się zaawansowanym systemem hydraulicznym, który rozbudowano o hydraulicznie przestaw-
ny dyszel. Przewaga widoczna jest również w samej ekonomice procesu owijania, która pozwala na zaoszczę-
dzenie czasu pracy o 12 godzin na 1000 bel oraz zmniejszenie zużycia paliwa o 110 litrów w przeliczeniu na 
1000 bel. 

Owijarka GAJA posiada wzmocnioną konstrukcję umożliwiającą pracę z belami o masie do 1200 kg oraz stero-
wanie elektroniczne nowej generacji z dużym ciekłokrystalicznym wyświetlaczem graficznym, umożliwiającym 
w prosty i intuicyjny sposób wprowadzanie parametrów pracy oraz czytelnie obrazującym stan czujników owi-
jarki. 

Owijarka wyposażona jest w czujnik na łapie załadowczej umożliwiający automatyczne i samoczynne zaini-
cjowanie procesu owijania, a także dodatkowy czujnik folii wstrzymujący proces owijania beli w przypadku jej 
zerwania lub zakończenia. 

Maszyna oferuje także płynną regulację prędkości unoszenia i opadania łapy załadowczej oraz stołu wychylnego 
owijarki, jak i również płynną regulację prędkości obrotowej stołu owijarki, umożliwiając dostosowanie prędkości 
do masy beli, także podczas trwającego procesu owijania. Znajdujący się w wyposażeniu dodatkowym podajnik 
folii DUO daje możliwość owijania beli dwiema rolkami folii jednocześnie, co z kolei przekłada się znacząco na 
skrócenie cyklu pracy maszyny. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na uzyskanie poprawnego owinięcia 
beli już po 10 jej obrocie (dla 4 warstw folii).
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prasa sipMa ps 1225 Fortis
wystawca: sipmA s.A.

Prasa SIPMA PS 1225 FORTIS to bogato wyposażony model stałokomorowej prasy zwijającej, spełniający 
oczekiwania najbardziej wymagających klientów. 

W prasie zastosowano nowatorską, walcowo-łańcuchową konstrukcję komory zwijania, która zwiększa dodatko-
wo stopień zgniotu beli, polepszając jakość sianokiszonki i wydajność pracy. 

Podbieracz o szerokości 2 m zapewnia prawidłowe podbieranie szerokiego pokosu, nawet na ostrych zakrętach, 
a boczne przenośniki ślimakowe zapewniają przepływ materiału do kanału zespołu rotora. Prasa wyposażona 
została w rotacyjny zespół podająco-rozdrabniający z 11 nożami tnącymi, który gwarantuje szybki i wydajny 
przepływ materiału do komory prasy. 

Dostosowana długość cięcia wynosząca 90 mm sprawia, że materiał jest idealny do formowania prawidłowo 
zagęszczonych bel zielonkowych. Cięcie zbieranego materiału sprawia, że bele są o 20% cięższe od bel praso-
wanych bez cięcia, co dodatkowo wpływa na zwiększenie efektywności transportu sprasowanych bel. 

Prasa charakteryzuje się także mechaniczną blokadą komory zwijania, automatycznym smarowaniem łańcu-
chów napędowych maszyny, zgrupowanymi punktami smarowania łożysk, elektronicznym sterowaniem oraz 
możliwością połączenia prasy z owijarką SIPMA OS 7531 MAJA lub SIPMA OS 7650 GAJA za pośrednictwem 
sprzęgu prasy. 
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sipmA pt 675 sAlsA
wystawca: sipmA s.A.

SIPMA PT 675 SALSA to przetrząsarka ciągniona, która charakteryzuje się wysoką wydajnością. Maszyna ta 
gwarantuje optymalne i równomierne rozrzucenie skoszonej masy. Przeznaczona jest do pracy w mniejszych 
i średnich gospodarstwach z ciągnikami o małej mocy i niewielkim udźwigu. 

Opuszczanie podwozia do pozycji transportowej następuje poprzez siłownik hydrauliczny. Rama nośna prze-
trząsarki stanowi kompaktową i solidną konstrukcję, która idealnie nadaje się do intensywnej pracy. Zastosowa-
ne przekładnie wykonane są z materiałów o wysokiej wytrzymałości. 

Główna przekładnia pracuje w kąpieli olejowej co gwarantuje długą żywotność maszyny. Wirniki o optymalnie 
dobranej średnicy oraz dostosowanej ilości ramion gwarantują płynną i równomierną pracę maszyny przy jedno-
czesnym niewielkim zapotrzebowaniu mocy. 

Zastosowany w przetrząsarce siłownik podwozia oraz para siłowników hydraulicznych jednostronnego działania 
umożliwia składanie i rozkładanie maszyny do pozycji transportowej lub do pozycji roboczej. Po złożeniu maszy-
ny do pozycji transportowej następuje automatyczna blokada siłowników, która zapobiega ich przypadkowemu 
rozłożeniu. 

Regulacja kąta pochylenia wirników, umożliwia dostosowanie maszyny do materiału ułożonego w różnej grubo-
ści pokosy. Palce przetrząsające o średnicy Φ = 10, wykonane są z wysokogatunkowej stali sprężynowej, a ich 
zabezpieczenia chronią przed zgubieniem palców w przypadku ich pęknięcia. 

Maszyna wyposażona jest również w koła skrętne ułatwiające pracę na skraju pola oraz zapobiegające wyrzuca-
niu materiału poza obręb roboczy, a także koło kopiujące zapewniające doskonałe kopiowanie terenu w trudnych 
warunkach pracy.
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owiJarKa saMoZałaDowcZa taLEX sprintEr 1500
wystawca: taLEX sp. z o.o.

Dane techniczne:
• Typ owijarki – SPRINTER 1500
• Typ załadunku – boczny
• Długość [mm] –  5610
• Szerokość [mm] – Robocza 3750/Transportowa 

2395
• Wysokość – 2620
• Masa – ok. 2060 kg
• Sposób łączenia z ciągnikiem – Zaczep dolny

• Napęd maszyny – Hydrauliczny
• Wymagana moc ciągnika [kW] – Powyżej 35 

(48 KM)
• Wymiary kół – 350/50-16
• Zalecana wydajność pompy [ l/min] – 30
• Wymagane ciśnienie w układzie hydraulicznym 

[Mpa] – 16
• Podajnik folii [mm] – w standardzie 750/500

Owijarka Sprinter 1500 to w pełni automatyczna maszyna wyposażona w załadunek boczny.

Maszyna posiada w standardowym wyposażeniu elektroniczny sterownik obsługujący trzy tryby pracy: Manu-
alny, Półautomatyczny i Automatyczny. Sterownik jest zasilany z gniazda 3 pinowego lub gniazda zapalniczki 
ciągnika. Dzięki sześciu czujników indukcyjnych maszyna jest bezkolizyjna oraz wygodna w obsłudze. Tryb 
automatyczny maksymalnie oszczędza czas , natomiast tryb półautomatyczny i manualny zapewnia prostotę 
obsługi dla każdego użytkownika.

Owijarka obsługuje bele o średnicy do 160 cm oraz o masie nawet 1100 kg. Urządzenie jest wyposażone w au-
tomatyczny nóż do odcinania folii obsługiwany przez hydroakumlator oraz przeciwwagę zapewniającą stabilną 
pracę . Podajnik folii jest przygotowany dla dwóch wielkości folii: 500 mm i 750 mm. Adaptacyjny układ hydrau-
liczny jest w stanie współpracować z ciągnikami o minimalnym przepływie oleju 14,5 l/min . Układ hydrauliczny 
zabezpieczony jest wstępnym filtrem oleju ze wskaźnikiem zabrudzenia. Sterownie automatyczne zapewnia 
dużą wydajność maszyny, które kształtuje się na poziomie  45 bel na godzinę. Firma Talex zapewnia uruchomie-
nie maszyny, przeszkolenie oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Owijarki Sprinter są jeszcze dostępne 
na sezon 2022. Zapraszamy do kontaktu z naszymi Menadżerami regionu. 
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KosiarKa cZołowa taLEX Fast cUt 300
wystawca: taLEX sp. z o.o.

Dane techniczne:

Typ kosiarki – FAST CUT 300

Liczba dysków/noży – 7/14

Waga [kg] – 960

Szerokość koszenia [m] – 3,00

Szerokość pokosu [m] – 1,35-1,65

Zapotrzebowanie mocy [KM] – 80

Wydajność robocza [ha/h] – ok. 3,5

Prędkość obrotowa WOM [obr/min] – 1000. 

• Kosiarka czołowa Fast Cut 300 to maszyna o szerokości roboczej wynoszącej 3m.

• Maszyna skonstruowana została na zawieszeniu wleczonym dzięki temu bardzo dobrze kopiuje teren i per-
fekcyjnie dokasza łąkę.

• Listwa tnąca stanowiąca serce kosiarki posiada szereg zabezpieczeń chroniących ją przed uszkodzeniami, 
ponadto każdy z dysków jest dodatkowo zabezpieczony przeciwprzeciążeniowo. 

• Maszyna wyposażona jest w szybką wymienę noży.



89

Pokazy maszyn

KosiarKa BocZna taLEX opti cUt 280
wystawca: taLEX sp. z o.o.

Dane techniczne:

Szerokość koszenia – 2,8 m 

Zapotrzebowanie mocy (KM) – 60 

Ilość noży – 14 

Prędkość obrotowa WOM (obr/min) – 540 

Masa – 563 

Wał przekaźnika mocy – 460 Nm 

Wydajność robocza [ha/h] – 3 

Kategoria zaczepu II lub III

• Kosiarka dyskowa Opti Cut 280 to maszyna o szerokości roboczej 2,8 m.

• Maszyna wyposażona jest we włoską firmę Comer i posada zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na każ-
dym z dysków. 

• Listwa posiada także szybką wymianę noża.

• Kosiarkę można doposażyć w zgarniacze pokosu pojedyncze oraz podwójne zwężający nam szerokość po-
kosu do 130 cm. 
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prasa roLUJąca ZMiEnnoKoMorowa 
Mascar MonstEr 770
wystawca: tecHmleK

Prasa wyposażona jest w podbieracz o szerokości ro-
boczej 2,2 m. Prasuje bele o średnicy od 0,5 do 1,65 
m. Prasy zostały wyposażone w tylko 3 bezszwowe 
pasy, gwarantujące długą bezawaryjna pracę, apa-
rat do owijania siatką, którego zaletą jest jego prosta 
budowa oraz bardzo mała ilość regulacji. Do owijania 
używać można siatki o szerokości od 1,23 do 1,3 m, 
co pozwala naciągnąć ją odpowiednio na belę o sze-
rokości 1,2 m zakładając ją po same krawędzie. Dzię-
ki rotorowi podającemu oraz systemowi rozdrabniania 
wyposażonemu w  5 noży o długości cięcia ok 70 mm każda bela jest o 25% cięższa. Każdy nóż posiada hydrau-
liczne zabezpieczenie na wypadek uderzenia w ciało obce. W standardzie prasa wyposażona jest w owijanie 
siatką, centralne smarowanie łańcuchów z funkcją rozłączania do pracy w słomie, centralne smarowanie łożysk, 
hydraulicznie opuszczaną podłogę oraz intuicyjny – z obrazkowym menu – komputer. Wgrane na stałe oprogra-
mowanie w główny sterownik, pozwala awaryjnie ukończyć pracę na polu, w sytuacji nagłej awarii komputera. 
Na maszynę jest 2 lata gwarancji.

prasa roLUJąca ZMiEnnoKoMorowa KUBota BV5160sc14
wystawca: tecHmleK

Prasa wyposażona jest w podbieracz o szerokości roboczej 2,2 m. Prasuje bele o średnicy od 0,6 do 1,65 m. 
Prasy zostały wyposażone w drogowe oświetlenie LED oraz całkowicie nowy aparat do owijania siatką, którego 
zaletą jest jego prosta budowa oraz bardzo mała ilość regulacji. System owijania siatką pozostał umieszczony 
bardzo nisko aby operator w wygodny sposób, był w stanie 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 krawę-
dzie. Dzięki rotorowi podającemu oraz 
systemowi rozdrabniania wyposażone-
mu w 14 noży o długości cięcia 70 mm 
każda bela jest o 25% cięższa. Każdy 
nóż posiada sprężynowe zabezpiecze-
nie na wypadek uderzenia w ciało obce. 
W standardzie prasa wyposażona jest w 
owijanie siatką, rampę do bel, centralne 
smarowanie łańcuchów z funkcją rozłą-
czania do pracy w słomie, smarowanie 
łożysk oraz intuicyjny z obrazkowym 
menu komputer. Pięć bezszwowych pa-
sów. Gwarancja 2 lata.
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ZEstaw KosiarEK megacut (KDD 941 i KDf 340)
wystawca: tecHmleK

Szerokość robocza: 9,40 m. 

Zestawy kosiarek MegaCUT to doskonałe rozwiązanie dla wymagających rolników. Wydajność na poziomie 
11 ha/h i niskie zapotrzebowanie mocy sprawiają, że zestawy te sprawdzają się nawet w średniej wielkości 
gospodarstwach, dysponujących ciągnikiem o mocy już od 150 KM. 

Bezstopniowa regulacja wysokości koszenia (od 4,5 cm do 7 cm). Możliwość zastosowania płóz wysokiego 
koszenia (zwiększa wysokość koszenia do 6 cm – 9 cm) lub podwójnych płóz wysokiego koszenia (zwiększa 
wysokość koszenia do 8 cm – 12 cm). Duży zakres kopiowania terenu. KDD pracując w zestawie z kosiarką 
czołową, podczas jednego przejazdu, tworzy trzy pokosy. 

Funkcje kosiarki standardowo są wybierane za pomocą elektronicznego panelu sterującego. Automatyczna blo-
kada podnoszenia na uwrociach. Hydrauliczne składanie na uwrociach i do transportu. Mechaniczna blokada 
transportowa. Bardzo dobra widoczność 3 maszyn, znajdujących się w polu widzenia operatora, nieporówny-
walnie zwiększa komfort pracy w stosunku do tradycyjnego zestawu tnącego. W standardzie oferujemy płynną 
regulację hydropneumatycznego odciążenia.
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prasoowijarka stałokomorowa MastEr V 
wystawca: uniA sp. z o.o. 

Zapotrzebowanie mocy: od 90 KM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
•	Sterownik Superior,
• Rotor trójzębowy, 
• Docinacz,
• Indywidualne zabezpieczenie noży tnących,
• Hydraulicznie opuszczane noże tnące,
• Hydraulicznie opuszczana podłoga pod rotorem,
• Wiązanie siatką,
• Dodatkowa skrzynia na siatkę,
• Komora łańcuchowo-walcowa MASTER V
• Regulowany stopień zgniotu w pięciu pozycjach,
• Mechaniczna blokada tylnej klapy,
• 5-rzędowy podbieracz
• Ogumione koła kopiujące,
• Blacha dociskająca nad podbieraczem z rolką kopiującą,
• Rewers
• Centralny punkt smarowanie łożysk,
• automatyczne smarowanie łańcuchów,
• Skrętne koła podbieracza
• Wał napędowy,
• Koła 400/60-15,5
• Dwa podajniki folii na 750 mm z automatyczną regulacją napięcia
• Stawiacz bel,
• Cztery stojaki na folię.

Z maszyną współpracuje ciągnik.

mAster V
Rodzaj łańcuchowo-walcowa
Średnica bel [m] 1,2
Szerokość podbierania [m] 2,1
Liczba rzędów palców podbieracza [szt.] 5
Liczba palców podbieracza [szt.] 160
Liczba walców profilowanych [szt.] 8
Liczba noży docinających [szt.] 14
Liczba obrotów WOM [obr./min] 540
Zapotrzebowanie mocy na WOM [KM] 90–110
Podajnik folii 2 × 750 mm
Długość [m] 5,5
Szerokość [m] 2,5
Wysokość [m] 2,8
Masa [kg] 4340
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sip star 850|26t, MarKa sip, ZGraBiarKa DwUwirniKowa 
wystawca: wanicki Agro (wanicki serwis sp. z o.o.)

Z centralnym odkładaniem pokosu, zaczepiona do traktora na dolnych cięgnach. 

Zawieszenie wirnika według zasady 3D, przekaźnik mocy szerokokątny, indywidualne podnoszenie wirnika, 
szerokość robocza regulowane hydraulicznie. 

Regulacja tor krzywkowy ręcznie. 

Wleczony tandem pod wirnikami.

• szerokość robocza:  7,24 do 8,30 m

• szerokość pokosu:  1,15 do 2,13 m

• liczba wirników:  2

Ciągnik współpracujący podczas przejazdu to John Deere 6090M.
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siLVErcUt 340 F, MarKa sip KosiarKa cZołowa + 
siLVErcUt Disc 900 c ZEstaw KosiarEK – tyLnycH (MotyL)
wystawca: wanicki Agro (wanicki serwis sp. z o.o.)

Silvercut 340F: w standardzie z wałkiem WOM z sprzęgłem przeciążeniowym na 1000 obr./min., zawieszenie 
hydro-pneumatyczne (HPS), indywidualna ochrona dyski (DDSS), szybką wymianą noży (QCS), przedniego 
TUZ kat II przez ramie typy litera „A”

• szerokość robocza:  3,32 m

• liczba dysków:  8

• liczba ostrzy:  16

Silvercut Disc 900 C: hydro-pneumatyczne zawieszenie (HPS), ochrona dyski (DDSS), szybka wymiana noży 
(QCS), hydrauliczna stabilizacja kosiarki, ochrona przeciw kolizję mechaniczna (CSS), wałek WOM na 1000 
obr./min. TUZ kat. II & III.

• szerokość robocza:  8,55/8,95 m

• liczba dysków:   16 (2 x 8)

• liczba ostrzy:   32

Ciągnik współpracujący podczas przejazdu to John Deere 6155R.
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spiDEr 1100|10t, MarKa sip prZEtrZąsacZ KarUZELowy ciąGany 
wystawca: wanicki Agro (wanicki serwis sp. z o.o.)

Najwęższy przetrząsacz z serii HD, w standardzie wyposażony z dyszlem, przekaźnik mocy szerokokątny, 
sprzęgła palcowe między sekcjami. 

• szerokość robocza:   10,80 m 

• liczba rotorów:   10

• liczba ramion na rotorze:  6

• średnica rotora:   1,45 m

• prędkość rotacji rotora:   185 obr./min

• prędkość WOM:   450 do 540 obr./min

• masa:    2.450 kg

• wymagana moc traktora:  60 KM

• wydajność:   16 ha/godzinę

Możliwość montowania zestawu palców hakowych

Ciągnik współpracujący podczas przejazdu to John Deere 6130M.
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