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AGRO SHOW

Rekordowa liczba osób odwiedziła Wystawę Maszyn 
Rolniczych MAZURSKIE AGRO SHOW w Ostródzie. 
Rolnicy z północno-wschodniej Polski mogli zapoznać 
się z ofertą ponad 200 firm. Trzecia edycja wystawy od-
była się 11 i 12 lutego w nowoczesnym obiekcie targo-
wym Expo Mazury. W porównaniu z poprzednią edycją 
zwiększono liczbę wystawców oraz powierzchnię wysta-
wienniczą. MAZURSKIE AGRO SHOW, które otworzyło 
sezon, to najważniejsze i najbardziej kompleksowe wy-
darzenie branżowe dedykowane rolnikom mieszkającym 
i pracującym w województwie warmińsko-mazurskim 
oraz województwach ościennych, a także regionalnym 
dystrybutorom, reprezentującym wszystkie czołowe kra-
jowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych.                                                                                                                                      
                                                              (więcej na str.  2)
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Rekordowa liczba osób odwiedziła Wystawę Maszyn Rolniczych MAZURSKIE AGRO SHOW 
w Ostródzie. Rolnicy z regionu północno-wschodniej Polski mogli zapoznać się z ofertą ponad 
200 firm. Trzecia edycja wystawy odbyła się 11 i 12 lutego w nowoczesnym obiekcie targo-
wym Expo Mazury. W porównaniu z poprzednią edycją zwiększono liczbę wystawców oraz 
powierzchnię wystawienniczą. MAZURSKIE AGRO SHOW to najważniejsze i najbardziej kom-
pleksowe wydarzenie branżowe, dedykowane rolnikom mieszkającym i pracującym w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim oraz województwach ościennych, a także regionalnym dystrybutorom, 
reprezentującym wszystkie czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych.

 - Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu rolników 
dojazd na najbardziej znaną naszą wystawę 
AGRO SHOW do Bednar we wrześniu może 
być kłopotliwy, ze względu na dużą odległość. 
Zatem tutaj w Ostródzie mogli zapoznać się 
z nowościami rynkowymi i ofertami, głównie 
regionalnych producentów i dystrybutorów 
maszyn. W jednym miejscu oraz czasie rolnicy 
mogli je porównać i porozmawiać z dealerami, 

Mazurskie AGRO SHOW Ostróda 2017

aby jeszcze przed sezonem zaplanować zakupy 
do swoich gospodarstw. Cieszę się, że każda 
edycja MAZURSKIEGO AGRO SHOW jest lep-
sza i większa od poprzedniej! Podczas dwóch 
dni stoiska 212 firm odwiedziło aż 42 168 osób 
- podkreśla Renata Arkuszewska, wiceprezes 
Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych.
Warto podkreślić, że imprezę odwiedził 

Ważnym elementem Mazurskiego AGRO SHOW w Ostródzie  był panel dyskusyjny na teamt PROW, zorganizowany przez PIGMiUR.
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Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, który otworzył wystawę. Po otwarciu 
wystawy spotkał się z dziennikarzami na kon-
ferencji prasowej i zwiedził ekspozycję wraz 
z przedstawicielami lokalnych władz oraz 
agend rządowych. Krzysztof Jurgiel znalazł 
czas, aby porozmawiać z rolnikami. Podczas 
spotkania poruszone zostały przede wszyst-
kim zagadnienia związane z nowymi dopłata-
mi do rolnictwa na kolejne lata, a także poli-
tyki rządu mającej na celu rozwój tej ważnej 
gałęzi polskiej gospodarki. 
Ważnym elementem wystawy był panel dys-
kusyjny na temat PROW, zorganizowany przez 
PIGMIUR. Odpowiedzi na pytanie: „PROW 2014-
2020. Czy to już ostatnia szansa na dynamiczny 
rozwój i modernizację polskich gospodarstw?”, 
podczas dyskusji, szukali wspólnie przedstawi-
ciele MRiRW, ARiMR, lokalny przedsiębiorca 
z branży maszyn i urządzeń rolniczych oraz 
rolnik korzystający z programu. Celem debaty 
było znalezienie odpowiedzi na nurtujące rolni-
ków i przedsiębiorców pytania: w jakim stopniu 
PROW 2014-2020 może pomóc w rzeczywistej 
modernizacji gospodarstw w Polsce, a także co 
zrobić, by optymalnie wykorzystać tę szansę? 
Panel cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
zarówno ze strony rolników, jaki i wystawców: 
producentów i dystrybutorów maszyn.

- Mazurskie AGRO SHOW cały czas ma poten-
cjał rozwoju. Zaprezentowany w tym roku park 
maszynowy był imponujący. Technika rolnicza 
rozwija się dynamicznie, a my jesteśmy z nią 
na bieżąco i odpowiadamy na potrzeby rolni-
ków szukających konkretnych rozwiązań. Jako 
Izba wierzymy, iż kolejne edycje będą jeszcze lepsze 
i bogatsze w ofertę maszyn i urządzeń rolniczych. 
Zapraszamy do Ostródy już za rok! Impreza od-
będzie się tradycyjnie w połowie lutego, kiedy 
rolnicy mają mniej pracy w polu i dysponują 
czasem. Dokładna data wystawy będzie znana 
wkrótce - mówi Renata Arkuszewska.
Trzecia edycja MAZURSKIEGO AGRO SHOW 
przebiegła z rozmachem i okazała się sukce-
sem organizacyjnym. Nowoczesny obiekt tar-
gowy Expo Mazury w Ostródzie oferuje wiele 
udogodnień i bogatą infrastrukturę. Organiza-
tor zapewnił odwiedzającym bezpłatny wstęp, 
parking i katalog wystawy. Grupy zorganizo-
wane mogły liczyć na dofinansowanie kosztów 
dojazdu na wystawę. Pewne jest, że pobyt na 
tegorocznej imprezie w Ostródzie dla wielu 
rolników stał się inspiracją do unowocześnie-
nia gospodarstw i produkcji rolnej, okazją  dla 
wymiany poglądów oraz nawiązania trwałych 
kontaktów biznesowych z regionalnymi deale-
rami maszyn. 

Zdecydowana większość  firm oczekuje poprawy koniunktury. To wynik trudnego 2016 
roku. Tak wynika z badań na temat nastrojów w branży rolniczej w Polsce. Badania pro-
wadzone są przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od czerwca 
2014 i powtarzane co pół roku. Ostatni cykl badań przeprowadzony był na przełomie 
lutego i marca 2017. Ich celem jest zebranie opinii przedsiębiorców na temat aktualnej 
sytuacji w branży oraz przewidywań co do przyszłej koniunktury.  

Końcowym efektem jest współczynnik – baro-
metr nastrojów, który w liczbowy sposób przed-
stawia wynik niniejszego badania. W poprzed-

Firmy oczekują poprawy koniunktury
Indeks nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych

nich edycjach badania prowadzone były tylko 
wśród firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospo-
darczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W tym 
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roku po raz pierwszy ankieta wypełniana była 
również przez firmy spoza Izby.
- Z wyników ostatniego cyklu badań wyraźnie 
widać, że firmy oczekują znacznej poprawy sy-
tuacji w branży. Po ciężkim 2016 roku trudno 
spodziewać się, że firmy oczekiwać będą kolej-
nego tak trudnego, dlatego w bieżącym roku 
zdecydowana większość  firm oczekuje poprawy 
koniunktury. Widać to wyraźnie w wynikach, 
gdzie wskazań dotyczących przewidywań zde-
cydowanego pogorszenia koniunktury jest tyl-
ko ok. 2%, a jeszcze pół roku wcześniej było 
to aż 55%. Ponad 52% firm z branży maszyn 
i urządzeń oczekuje poprawy koniunktury, 
nieco ponad 40% wśród firm PIGMIUR – 
mówi Hubert Seliwiak z Polskiej Izby Gospo-
darczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Dodaje, że podobne oczekiwania definiowane są 
w kwestii własnej sprzedaży. 
- Ponad 50% firm z branży oczekuje lepszych 
wyników niż rok wcześniej. W zeszłym roku ten 
poziom oscylował od 4% w lutym do nieco po-

nad 7% w sierpniu. Około 40% firm prezentuje 
umiarkowany optymizm spodziewając się po-
dobnego poziomu sprzedaży jak w roku 2016 
i właśnie te dwa czynniki w głównej mierze 
przyczyniły się do znacznego wzrostu warto-
ści indeksu obrazującego nastroje w branży. Po 
ciężkich czasach branża ma nadzieję na znaczną 
poprawę. Oceny ostatniego roku są zdecydowa-
nie negatywne. Firmy z nadzieją patrzą w przy-
szłość i liczą na poprawę koniunktury, a co za 
tym idzie kondycji własnych firm.
Zmianę nastrojów oddaje index wyliczony na 
podstawie wyników odpowiedzi na poszczegól-
ne pytania. Jego wartość ponownie wróciła w re-
jony wartości dodatnich, co świadczy o przewadze 
nastrojów pozytywnych. Jeszcze nigdy w historii 
badania jego wartość nie była na tak wysokim 
poziomie. To tym bardziej pokazuje jak ciężki był 
miniony rok dla branży maszyn i urządzeń i  jak  
bardzo przedsiębiorcy liczą na poprawę w roku 
bieżącym – podsumowuje Hubert Seliwiak. 

Jak liczony jest indeks? Wyniki, które można porównać we wszystkich cyklach badania i którym można przypi-
sać wartości liczbowe zostały wykorzystane do jego wyznaczenia.  Skrajnym ocenom dla poszczególnych pytań 
przypisane zostały wartości od + 10 do -10 punktów (+10 w przypadku 100% odpowiedzi skrajnie pozytywnych 
i -10 dla 100% odpowiedzi skrajnie negatywnych). Wartości pośrednie to odpowiednio + 5 i – 5 punktów. Para-
metr liczony jest jako średnia ocena dla wyznaczonych wartości.

Źródło: badania własne Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Index nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych
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Firma ATMP w szeregach PIGMiUR
Firma ATMP - Producent Maszyn Rolniczych 
i Pługów Śnieżnych przystąpiła do Polskiej Izby 
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 
Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją inno-
wacyjnych i solidnych maszyn rolniczych oraz pługów śnieżnych. Siedziba firmy 
znajduje się w Leśniewicach, koło Gostynina, w województwie mazowieckim.

Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w pro-
dukcji szerokiej gamy pługów śnieżnych oraz 
klasycznych maszyn rolniczych, wzbogaconych 
o nowe technologie, usprawniające ich pracę 
oraz znacznie poprawiające ich żywotność. 
Maszyny ATMP stają się coraz bardziej popu-
larne na rynku lokalnym oraz zagranicznym. 

Pozyskiwanie nowych klientów, to zasługa kre-
atywnej oraz wykwalifikowanej kadry marketin-
gowo-handlowej. 
Udział w wielu targach branżowych na terenie 
Europy oraz Afryki, pozwala zaprezentować ma-
szyny ATMP szerokiej publiczności oraz dosto-
sować osprzęt do potrzeb lokalnego rynku.

                                            ATMP – PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
                                                                         Leśniewice 54, 09-500 Gostynin
                                                                   Tel. +48 (24) 387 17 30, biuro@atmp.pl 
                                                                                         www.atmp.pl

Firma ATMP zajmuje się produkcją innowacyjnych i solidnych maszyn rolniczych oraz pługów śnieżnych
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Zielone AGRO SHOW w Ułężu
Zielone AGRO SHOW po raz drugi odbędzie się na lotnisku w Ułężu (powiat Ryki), w woje-
wództwie lubelskim. W dniach 27 i 28 maja, poza wystawcami oferującymi nowoczesne maszy-
ny rolnicze, będzie można  odwiedzić także firmy produkujące nasiona, nawozy, pasze i dodatki 
paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz wiele innych.

Renata Arkuszewska, wiceprezes Polskiej Izby Go-
spodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, pod-
kreśla, że wystawa na stałe wpisała się w kalen-
darz imprez wystawienniczych w Polsce. 
- Zielone AGRO SHOW ma już swoją długą histo-
rię, a jej pierwsza edycja odbyła się w 2002 roku. 
Od początku zamysł był taki, by była to wystawa 
branżowa poświęcona przede wszystkim uprawie 
i zbiorom roślin zielonkowych. Jest to więc pierw-
sza impreza w Polsce, poświęcona nowoczesnej 
technice i technologii produkcji wysokiej jakości 
pasz zielonych dla bydła - mówi Renata Arkuszew-
ska. 
Dodaje, że ZIELONE AGRO SHOW to niepowta-
rzalna okazja dla rolników, aby w jednym miejscu 
obejrzeć, porównać i wybrać najlepsze maszyny 
dostępne na światowych rynkach. 
- Zaprezentowane zostaną wszystkie czołowe kra-
jowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rol-
niczych. Korzystając z wiedzy i pomocy wystaw-
ców każdy będzie miał możliwość zapoznania się 
z technologią zbioru, kosztem eksploatacji, a także 

wydajnością maszyn. Ważnym elementem wy-
stawy są pokazy maszyn podczas pracy. Na polu 
będzie można obejrzeć: prasy zwijające, prasy do 
prostopadłościennych bel wielkogabarytowych, 
praso-owijarki, przyczepy zbierające, sieczkarnie 
polowe, oraz owijarki do bel. Drugą grupą ma-
szyn, biorących udział w pokazach, będą kosiarki. 
Jest to niezwykle dynamiczny oraz widowiskowy 
show. Rolnicy będą mogli dokładnie przyjrzeć się 
pracy poszczególnych maszyn. Jak zwykle bardzo 
emocjonująco zapowiada się pokaz pracy najwięk-
szych maszyn, czyli przyczep zbierających, a także 
sieczkarni polowych. Pokazy maszyn każdego roku 
cieszą się ogromna popularnością wśród rolników i są 
największą atrakcją wystawy. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Wystawy ZIELONE AGRO SHOW 
2017 – zaprasza Renata Arkuszewska.
Tradycyjnie wstęp na wystawę oraz parkingi będą 
bezpłatne. Każdy zwiedzający otrzyma katalog, w któ-
rym znajdzie wiele przydatnych informacji. Zgłoszenia 
na wystawę przyjmowane są do 14 kwietnia. Więcej 
informacji na www.agroshow.pl

W dniach 27 i 28 maja w Ułężu (powiat Ryki), w województwie lubelskim, odbędzie się Zielone AGRO SHOW.
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Wzrost  wykorzystania funduszy PROW
Łączne wykorzystanie funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wzro-
sło w lutym z 8,66% do 9,30%. Szczegółowa analiza zmian pokazuje, że na koniec lutego bieżącego 
roku, wydano 1386 decyzji w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych, na kwotę 259 mln zł.

Uruchomiono środki dla 43 beneficjentów 
w kwocie 6,8 mln zł. Wypłacone środki 
stanowią 0,18% limitu w miejsce 0,12% po 
styczniu bieżącego roku. Do rozpatrzenia 
pozostaje jeszcze ponad 28 tys. wniosków 

z Modernizacji. Zrealizowano także 55 płat-
ności dla młodych rolników, w łącznej kwo-
cie 4,4 mln zł. W pozostałych działaniach, 
związanych z inwestycjami w środki trwałe 
nie odnotowano istotnych zmian. 

Tabela pokazuje dane narastająco na koniec lutego 2017 r.
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Akademia Handlu i Zarządzania
Prawo ochrony konkurencji było tematem szkolenia prze-
prowadzonego w ramach Akademii Handlu i Zarządzania 
Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 
Szkolenie, które odbyło się w lutym, było otwarte dla firm członkowskich Izby. Uczest-
niczyło w nim ponad 20 osób. Kolejne zaplanowano na kwiecień bieżącego roku.

- Temat okazał się bardzo interesujący, co było 
widać po pytaniach i dyskusji, która wywiązy-
wała się podczas prelekcji. Uczestnicy dowie-
dzieli się m.in. co wolno w relacjach z konkuren-
tami, w umowach, w czasie spotkań biznesowych 
i mniej formalnych, w tym w ramach PIGMUR 
oraz jak bezpiecznie kształtować relacje z klien-
tami, w tym jakie klauzule ograniczające swo-
bodę działalności są dozwolone,  a także jak 
zarządzać ryzykiem antymonopolowym i jak 
postępować w kontaktach z Urzędem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, szczególnie w ra-
mach kontroli – mówi Hubert Seliwiak, odpo-
wiedzialny za projekt szkoleń w Polskiej Izby 

Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.  
Dodaje, że kolejnym etapem jest szkolenie 
z tematyki gwarancji i rękojmi, które odbyło 
się 7 kwietnia bieżącego roku. 
- Temat również okazał się niezmiernie in-
teresujący. Ilość chętnych przerosła nasze 
oczekiwania. Relacja z tego szkolenia zostanie 
zamieszczona w kolejnym Informatorze. Po-
nadto w ramach projektu Akademii na bieżąco 
odbywają się szkolenia z zakresu obsługi klien-
ta i zarządzania. Już wkrótce w naszej ofercie 
znajdą się nowe propozycje szkoleń. O szcze-
gółach członkowie Izby zostaną poinformowani 
już wkrótce - zapowiada Hubert Seliwiak. 

                        Mechanik na Medal
Mechanicy już po raz szósty  będą rywalizować o miano 

najlepszego serwisan-
ta maszyn i urządzeń 
rolniczych w konkur-
sie Mechanik na Me-
dal. Wyłonienie naj-
lepszego mechanika 

to podstawowy cel konkursu, ale Izbie przyświecają 
jeszcze inne cele.
- Chodzi o podkreślenie roli i znaczenia wykwalifiko-
wanych pracowników w obsłudze technicznej maszyn 
rolniczych, stymulowanie wszechstronnego doskona-

Wystartowali mechanicy - branżowe konkursy
Z początkiem marca rozpoczęła się rywalizacja w konkursach organizowanych przez 
Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych: Mechanik na Medal i Młody 
Mechanik na Medal. Rozwój branży i współpraca z placówkami edukacyjnymi jest jed-
nym z głównych działań statutowych PIGMiUR, dlatego Izba od lat stara się rozwijać 
swoje projekty edukacyjne. Konkursy doskonale wypełniają te zadania.

lenia zawodowego mechaników serwisowych czy 
wreszcie propagowanie usług serwisowych, jako 
ważnego obszaru działalności gospodarczej. Kon-
kurs tradycyjnie odbywać się będzie dwuetapowo. 
Mechanicy po wcześniejszej rejestracji na stronie: 
www.mechaniknamedal.agroshow.pl, wypełniają te-
sty online, a najlepsi z nich zmierzą się w fina-
le praktycznym podczas tegorocznej wystawy 
AGRO SHOW w Bednarach – twierdzi Michał 
Spaczyński z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych.
Na laureatów oprócz promocji i prestiżu czekają 
cenne nagrody pieniężne.
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                       Młody Mechanik na Medal
Po raz piąty rywalizację rozpoczęli młodzi mechanicy. Michał 

Spaczyński podkreśla, że 
konkurs Młody Mecha-
nik na Medal, to znako-
mity sprawdzian wiedzy 
dla wszystkich uczniów 
szkół rolniczych, którzy na 
poważnie myślą o tym, by 
zawodowo związać się 

z branżą maszyn i urządzeń rolniczych, aby w przyszło-
ści zostać mechanikiem rolniczego sprzętu. 
- Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
wśród młodzieży. Zapewne magnesem są stypendia fundo-
wane przez organizatora. Możliwość wpisania do pierwszego 

CV sukcesu w konkursie to również znacząca zachęta. Warto 
dodać, że nagradzane są również szkoły, z których pochodzą 
najlepsi uczniowie. Celem konkursu obok wyłonienia ucznia 
o najlepszej wiedzy z dziedziny mechanizacji rolnictwa jest 
rozwijanie zainteresowań, w zakresie obsługi technicznej 
maszyn rolniczych, podnoszenie wiedzy i umiejętności do-
tyczącej techniki rolniczej, wdrażanie do samokształcenia 
i korzystania ze współczesnych źródeł informacji, a także 
popularyzacja nauki i zawodu mechanika maszyn rolniczych 
Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i życzymy powo-
dzenia w konkursach - mówi Michał Spaczyński.
Uczniowie po zarejestrowaniu się na stronie: www.mmnm.
agroshow.pl, rozwiązują testy online. Dziesięciu najlepszych 
zmierzy się 22 września w finale konkursu, który odbędzie się 
w pierwszym dniu wystawy AGRO SHOW w Bednarach. 

Z początkiem marca rozpoczęła się rywalizacja w konkursach organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych: Mechanik na Medal i Młody Mechanik na Medal.

Serwis Na Medal - piąta edycja konkursu 
To już piąta edycja konkursu Serwis na Medal, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Polska Izba Gospodar-
cza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Konkurs odbywa się co dwa lata. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2011 
roku. Jego celem jest wyłonienie najlepszego zakładu serwisowego maszyn rolniczych w Polsce.

- Po rocznej prze-
rwie  wracamy do 
rywalizacji. Oprócz 
celu konkursu, któ-
rym jest wyłonie-
nie najlepszego za-
kładu serwisowego 

maszyn rolniczych w 2017 roku chodzi również 

o podkreślenie roli i znaczenia serwisu techniczne-
go w eksploatacji maszyn rolniczych, propagowanie 
usługi serwisowej, jako ważnego obszaru działalności 
gospodarczej, a także o stymulowanie rozwoju zakła-
dów serwisowych - podkreśla Michał Spaczyński 
z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. 
W konkursie mogą brać udział zakłady prowa-
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dzące działalność gospodarczą w zakresie ob-
sługi technicznej maszyn rolniczych i dysponu-
jące do tego celu wydzielonymi i odpowiednio 
wyposażonymi stanowiskami.
- Do 15 maja zakłady serwisowe, chcące wziąć 
udział w rywalizacji, mają czas, by przesłać wy-
pełnioną ankietę i zgłosić się do konkursu. Tak 
jak w poprzednich edycjach konkurs będzie prze-
biegał dwuetapowo. Po przesłaniu ankiet komisja 
konkursowa wybierze pięciu finalistów. Zakłady 
zakwalifikowane do finału, wezmą udział w drugim 

etapie, czyli wizytacji komisji konkursowej, która 
zweryfikuje informacje zawarte w dokumentach 
złożonych w pierwszym etapie i przeprowadzi 
dodatkową ankietę. Dodatkowo wskazany pra-
cownik serwisu zmierzy się z testem teoretycz-
nym – mówi Michał Spaczyński. 
Na trzy najlepsze zakłady serwisowe czekają 
atrakcyjne nagrody pieniężne. Wręczenie na-
gród i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 
podczas tegorocznej wystawy AGRO SHOW 
w Bednarach. 
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Walne zgromadzenie członków Izby

- Będzie to dobry czas, by podsumować mijają-
cy rok i poinformować o planach na przyszłość. 
Tradycyjnie omówione zostaną sprawy formalne 
ważne dla funkcjonowania Izby. W tym samym 
dniu planowane jest posiedzenie Rady Izby. To 

Na 27 kwietnia zaplanowano walne zgroma-
dzenie członków Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu. 
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną ubiegłoroczne działania Izby,  a także plany na przyszłość.

też doskonała okazja do spotkania całej branży, 
wymiany doświadczeń i dyskusji na temat sytu-
acji na rynku – twierdzi Renata Arkuszewska, 
wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych.

Na 27 kwietnia zostało zaplanowane walne zgromadzenie członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Na zdjęciu: ubiegłoroczne zgromadzenie.

AGRO SHOW 2017 w Bednarach
Wielkimi krokami zbliża się XIX edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW. Te-
goroczna wystawa odbędzie się w dniach 22-25 września w Bednarach, w gminie Pobiedziska. 
To jedna z największych i najważniejszych plenerowych wystaw rolniczych w Europie. Jej orga-
nizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Co prawda czasu jest jeszcze sporo, ale już 
przyjmowane są zgłoszenia na wystawę. Za-
chęcamy do przesyłania formularzy zgłosze-
niowych. Do 12 maja trwa okres promocyj-
ny. Przesłanie zgłoszenia do tego dnia oznacza 
otrzymanie 25% rabatu na powierzchnię wy-
stawienniczą. Ostateczny termin nadsyłania 
zgłoszeń mija 1 lipca. Więcej informacji znajdu-
je się na stronie www.agroshow.pl
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Wiadomości z firm członkowskich
System szybkiej wymiany C-Mix-Clip dla kultywatorów Cenius
Amazone, obok sprawdzonych redlic C-Mix, oferuje nowy system szybkiej 
wymiany redlic C-Mix-Clip dla kultywatorów mulczujących Cenius. Umoż-
liwia on komfortową wymianę redlic. Łatwa, bardzo szybka i oszczędza-
jąca czas zmiana, np. z wąskich redlic do głębokiego spulchniania gleby 
na gęsiostópki do płytkich uprawek ścierniskowych, nie stanowi żadnego 
problemu. Uzyskuje się przy tym obniżenie kosztów pracy do możliwie najniższego poziomu.

System wymiany redlic C-Mix-Clip, podobnie jak 
znane redlice C-Mix, składa się z blachy prowa-
dzącej i czubka. Blacha prowadząca jest również 
przy systemie C-Mix-Clip na stałe przykręcona 
do zęba, a czubek jest zamocowany na systemie 
szybkiej wymiany. Po jednorazowym, prostym 
montażu uchwytu C-Mix-Clip na zębie, można 
za pomocą łatwo zwalnianego kołka zabezpie-
czającego szybko nasuwać różne czubki redlic, 

Gdy kołek zabezpieczający jest otwarty, można szybko i łatwo wymienić czubek redlicy.

odpowiednie do zaplanowanej pracy. Kołek za-
bezpieczający umieszczony jest po tylnej stronie 
zęba przez wydrążoną śrubę i tym samym bez-
piecznie utrzymuje każdy z czubków redlicy na 
uchwycie C-Mix-Clip.
W zależności od celów pracy Amazone oferuje 
czubki redlic o szerokości 80 mm, służące przede 
wszystkim do intensywnego spulchniania na głę-
bokość roboczą od 12 cm do 30 cm. Z ich po-

mocą osiąga się perfekcyjne wymieszanie masy 
organicznej także w głębszych warstwach gle-
by. Dodatkowo dostępne są także czubki redlic 
o szerokości 100 mm, które stosuje się  na głę-

bokościach roboczych od 10 do 20 cm zarówno 
do głębokiej likwidacji ściernisk jak też do pod-
stawowej uprawy gleby. Do dyspozycji są też  gę-
siostópki o szerokości 320 mm wykorzystywane 
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do płytkich uprawek ścierniskowych na głębo-
kościach od 3 do 10 cm.
Specjalne narzędzie pomocnicze służy do moc-
nego nasunięcia redlic na uchwyty C-Mix-Clip na 
zębach. Zapewnia to komfortową, łatwą i bez-
pieczną wymianę czubków redlic.

Przez wprowadzenie systemu szybkiej wymiany 
C-Mix, Amazone tworzy rozwiązanie, które nie 
tylko pozwala zmniejszyć nakłady czasu i kosz-
ty wymiany redlic, ale również umożliwia indywi-
dualne, szybkie reagowanie na każdorazowe cele 
uprawowe.

Większa wydajność ładowarek Farmlift
Specjaliści z Case IH wprowadzili szereg udoskonaleń w ła-
dowarkach teleskopowych z serii Farmlift o mocy 120 KM, 
wyposażonych w czterobiegową przekładnię powershift. 
Nowe rozwiązania mają zwiększyć wydajność układu hydraulicznego i moc pociągową maszyn.

Przeprojektowany przemiennik momentu ob-
rotowego zapewnia bardziej wydajne przeno-
szenie mocy i lepszą przyczepność w trudnych 
warunkach. Przekładnie wyposażone w nowy, 
ulepszony zespół większego i mniejszego koła 
zębatego na osi przedniej i tylnej umożliwiają 
doskonałe przenoszenie mocy na koła. Wpro-
wadzenie pompy hydraulicznej z  kompensacją 
ciśnienia przepływu (PFC) zwiększa wydajność 

pod względem mocy. Ulepszenia dotyczą mo-
deli 632 (maks. wysokość podnoszenia/maks. 
udźwig 6,1 m/3,2 t), 735 (7,0 m/3,5 t) oraz 935 
(9,1 m/3,5 t) z przekładnią 4F/3R powershift. 
We wszystkich trzech modelach ładowarek za-
stosowano wydajniejszy przemiennik momen-
tu obrotowego umożliwiający lepsze wykorzy-
stanie mocy maksymalnej silnika i zwiększenie 
mocy pociągowej. Na osi przedniej i tylnej ulep-

Specjaliści z Case IH wprowadzili szereg udoskonaleń w ładowarkach teleskopowych z serii Farmlift o mocy 120 KM wyposażonych w czterobiegową przekładnię powershift.
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szonych modeli umieszczono większe i mniej-
sze koło zębate o niższych zębach, które umoż-
liwia skuteczniejsze przenoszenie mocy na koła 
i lepsze przyspieszenie. Udoskonalenia te wpro-
wadzono przede wszystkim z myślą o zwiększe-
niu wydajności podczas pokonywania wzniesień 
i przesuwania ładunku, np. przy pracy z oborni-
kiem, paszą czy ziarnem.
Zmienione modele Farmlift 632, 735 i 935 wy-
posażono również w nową pompę hydrauliczną 
CCLS. Pompa tłoczy olej tylko w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie, dzięki czemu ogranicza straty 

mocy i  zwiększa wydajność układu hydraulicz-
nego. Maksymalne natężenie przepływu wyno-
si 140  litrów/minutę, co skraca czas reakcji i wy-
konania cyklu roboczego podczas powtarzalnych 
prac. 
Nowa specyfikacja obejmuje wzrost siły po-
ciągowej nawet o 30% w wybranych zasto-
sowaniach. Natomiast w modelu Farmlift 735 
wprowadzono kolejne usprawnienie, czyli prze-
projektowany siłownik hydrauliczny głowicy 
ułatwiający napełnianie łyżki i zrzucanie z niej 
całego ładunku.

Case IH od dawna stanowi wybór profesjonalistów, którzy ufają ponad 175-letniemu dziedzictwu i doświad-
czeniu marki w branży rolniczej. Potężną ofertę ciągników, kombajnów i pras zwijających wspiera globalna sieć 
profesjonalnych dealerów specjalizujących się w zapewnianiu klientom najwyższej jakości pomocy technicznej, 
wydajności i  skuteczności na miarę XXI wieku. Więcej informacji o produktach i usługach Case IH znajduje się 
na stronie internetowej www.caseih.com. 
Case IH to marka CNA Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych notowanego na giełdzie 
nowojorskiej (NYSE: CNHI) oraz w indeksie Mercato Telematico Azionario giełdy włoskiej Borsa Italiana (MI: 
CNHI). Więcej informacji na temat spółki CNH Industrial dostępne na stronie www.cnhindustrial.com.

Grégoire-Besson na targach SIMA 2017
Nowe serie pługów zawieszanych R6 i R8, z regulacją wielopozycyj-
ną, zaprezentował Grégoire-Besson podczas targów SIMA. „Wejście 
w nową eRę z Grégoire- Besson”, to hasło wprowadzające nową 
gamę pługów. Pług R6 jest dostępny z 3-4-5 korpusami z zabezpie-
czeniem non-stop i z 6-tym korpusem z zabezpieczeniem śrubowym. 
To serce gamy pługów na rynku europejskim dla ciągników o mocy od 
70 do 200 KM. Pług R8 jest dostępny z 4-5-6 korpusami z zabezpieczeniem non-stop i z 7-mym 
korpusem z zabezpieczeniem śrubowym, przeznaczonym do ciągników o mocy od 140 do 270 KM.
Nowa przednia część pługa RHS otrzymała wiele waż-
nych innowacji technologicznych. Dla ułatwienia usta-
wienia, głowica zaczepowa RHS wyposażona została 
w hydrauliczną regulację kąta pochylenia, umożliwia-
jącą prostą i precyzyjną regulację. Dla komfortu użyt-
kownika oraz dla ochrony maszyny, zintegrowana zo-
stała amortyzacja trzeciego punktu. Dla łatwiejszego 
dostosowania pługa do ciągnika, ustawienie wysunięcia 
(szerokości pierszej skiby) i linii uciągu pługa odbywa-
ją się niezależnie. Pozwala to w szczególności całkowi-
cie usunąć pierwszy korpus we wszystkich konfigura-
cjach ustawień. Dla prostoty i trwałości  (bez zatarcia) 

zmianę szerokości roboczej 14-16-18-20 lub 22” prze-
prowadza się poprzez wykorzystanie karbowanej ska-
li. Dla zysku na sile uciągowej i wydajności, Grégoire- 
Besson wyposażył nową serię w wysunięte grządziele. 
To sprawdzona w minionych latach konstrukcja, która 
umożliwia również uzyskanie optymalnego miejsca na 
koło, nie wystającego poza obrysem pługa (ostatni kor-
pus pokrywa ślad koła). Zgodnie z duchem działań, pro-
wadzonych przez Gregoire-Besson, nowa seria pługów 
została wyposażona w bogate możliwości konfiguracyj-
ne. Zabezpieczenie hydrauliczne lub śrubowe, regulacja 
hydrauliczna lub mechaniczna koła, szeroki wybór od-
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Pług SPMFW8 wzmacnia ofertę Grégoire- Besson w segmencie pługów półzawieszanych z jednym kołem.

kładnic i przedpłużków, to odpowiedź na warunki tere-
nowe. Nowa eRa się rozpoczyna...
SPMFW8, nowy pług z jednym kołem do 
ciągników o mocy od 150 do 250 KM
Pług SPMFW8 wzmacnia ofertę GREGOIRE-BESSON 
w segmencie pługów półzawieszanych z jednym ko-
łem. Wyposażenie pługa, przeznaczonego dla ciągni-
ków o mocy od  140 do 250 KM, obejmuje od 5 do 7 
korpusów. Rama o profilu 160 x 160 mm oraz obrot-
nica z dwoma siłownikami umożliwiają łatwiejsze prze-
prowadzanie manewrów. Zysk na masie i oferta cenowa 
są dostosowane do tego segmentu rynkowego. Dla za-
pewnienia lepszej stabilności w transporcie pług wypo-
sażony został w innowacyjny uchwyt koła umożliwiają-
cy obniżenie środka ciężkości. Pług korzysta również 
z ostatnich innowacji, zwłaszcza z wysuniętej grzą-
dzieli, umożliwiającej zoptymalizowanie siły ucią-
gu oraz z niewystającego koła poza obrysem pługa 
(ostatni korpus pokrywa ślad koła). Nowa seria płu-
gów Gregoire-Besson proponuje wybór różnych konfi-
guracji roboczych (wysokość 170 lub 180 cm, a między 
czubkami 100 lub 110 mm) oraz doposażeń (odkładni-
ce, przedpłużki, lemiesze, czubki itp). 
           Poszerzenie gamy CROSSLAND
Seria kultywatorów ścierniskowych zawieszanych 
3-rzędowych oraz półzawieszanych 5-rzędowych po-
szerza ofertę Grégoire-Besson.     
CROSSLAND jest dostępny w szerokościach od 3 do 

8 metrów na trzech typach ram: sztywnej zawieszanej, 
składanej zawieszanej i półzawieszanej. Ramy składane 
(zawieszana i półzawieszana) charakteryzują się składa-
niem „na płasko”, umożliwiając pracę, gdy rama jest zło-
żona, a także dając możliwość zamontowania siewnika 
do poplonów. Ramy półzawieszane wyróżniają się na tle 
konkurencji dzięki umieszczeniu kół w środku maszyny. 
Taka koncepcja umożliwia jednoczesną pracę z wy-
posażeniem tylnym lub bez tego wyposażenia, uła-
twia przeprowadzanie manewrów oraz kontrolę głę-
bokości roboczej. Rozstaw między zębami, w tej serii 
kultywatorów, wynosi 306 lub 230 mm, umożliwiając 
tym samym wysoką jakość wykończenia. Seria CROSS-
LAND może być teraz wyposażona w zęby o wysoko-
ści 80 cm, w zabezpieczenie śrubowe na gleby nieza-
kamienione oraz w szeroki wybór wyposażeń z tyłu: 
wały rurowe pojedyncze lub podwójne, wały ugniatają-
ce pierścieniowe lub potrójne grzebienie wyrównujące.
REFLEX, seria kultywatorów ścierniskowych 
z niezależnymi talerzami Gregoire-Besson 
Seria REFLEX została przedpremierowo zaprezentowa-
na już na targach SIMA 2015. Teraz seria jest komplet-
na, w szerokościach od 3 m na ramie sztywnej do 6,20 
m, w wersji półzawieszanej. Maszyny są dostępne z 3 ro-
dzajami ram: Ramy zawieszane sztywne 3,0 m i 3,5 m do 
ciągników o mocy od 80 do 130 KM, ramy zawieszane 
składane 4,20m, 5,20m i 6,20m ze składaniem w 3 czę-
ściach, umożliwiające zamontowanie siewnika do poplo-
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Seria kultywatorów ścierniskowych zawieszanych 3-rzędowych oraz półzawieszanych 5-rzędowych poszerza ofertę Grégoire-Besson.    

nów do ciągników o mocy od 120 do 220 KM oraz 
ramy półzawieszane składane 4,2 m, 5,2 m i 6,2 m do 
ciągników o mocy od 120 do 250 KM.
REFLEX charakteryzuje się dużą ilością wolnej prze-
strzeni, umożliwiającej kultywatorowi ścierniskowemu 
pracę na polu z dużą ilością resztek roślinnych (kuku-
rydza, rośliny okrywowe itp.). Standardowo kultywa-
tor jest wyposażony w talerze o średnicy 560 mm 
(opcjonalnie talerze mogą mieć średnicę 620 mm). Ja-
kość agronomiczna pracy jest lepsza niż w przypadku 
większości konkurentów. Uzasadnieniem jest krzyżo-
wanie przejazdów wynoszące 11 cm, dzięki rozstawowi 

zębów 23 cm. Prędkość robocza 12 km/h umożliwia 
penetrację gleby i elastyczność, w przypadku napo-
tkania na przeszkody. Śruba zabezpieczająca, na po-
ziomie łożyska, zapewnia uwolnienie elementu robo-
czego, w przypadku ektremalnej przeszkody. Praca 
na ściernisku jest wysokiej jakości, jeśli wykończenie 
(mulcz i wyrównanie) jest na odpowiednim poziomie. 
W zależności od rodzaju gleby oraz by spełnić oczeki-
wania użytkownika, w zakresie wykończenia prac, RE-
FLEX może być wyposażony w różne wały: wał rurowy 
pojedynczy lub podwójny, wał ugniatający pierścienio-
wy, wał Emopak itp.

REFLEX, seria kultywatorów ścierniskowych z niezależnymi talerzami . 
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Lucas I-Ron Mix System - automatyczne żywienie TMR
I-Ron Mix System to robot do przygotowania po-
karmu Lucas G. Chociaż przedpremierowo został 
zaprezentowany w listopadzie ubiegłego roku pod-
czas targów Eurotier w Niemczech,  to targi SIMA stały się okazją, aby system automa-
tycznego przygotowywania pokarmu wprowadzić na rynek. Ten automatycznie prowa-
dzony robot umożliwia przygotowanie i automatyczne rozdzielanie racji pokarmowej.
Kuchnia modułowa w zależności od gospodarstwa 
Miejsce, w którym przeprowadzane jest przygoto-
wanie racji pokarmowej, jest jedyne w swoim rodza-
ju w każdym gospodarstwie, dlatego Lucas G dosto-
sował konfigurację w taki sposób, aby system mógł 
funkcjonować w każdym takim miejscu.
- Część składująca: Lucas G korzysta z umiejęt-
ności i wiedzy zastosowanej w bębnach rozdzie-
lających stosowanych serii ścielarek, by zapew-
nić zasilanie wozu paszowego (magazynowanie 
od 10 do 60 m3).  
- Część mieszająca: 
użytkownik ma wy-
bór między mieszalni-
kiem paszowym ze śli-
makiem typu Spirmix, 
a mieszalnikiem paszo-
wym z łopatami pozio-
mymi typu Qualimix. 
- Napęd „kuchni”: 
wszystko jest stero-
wane elektrycznie.
                  Robot 
rozdzielający
Robot rozdzielający 
I-ron mix jest wykorzy-
stywany wyłącznie do roz-
dzielania pokarmu. Miesza-
nie jest przeprowadzane 
wcześniej przez mieszalnik 
paszowy, który gwarantuje jed-
norodną mieszankę (rozbieżność w jednorod-
ności wynosi 5% na 60 m). Mieszanka bez 
optymalnej jednorodności miałaby zły wpływ 
na cele związane z wydajnością. Lucas G, 
jako ekspert w prowadzeniu hodowli, posiada 
umiejętności w zakresie mieszania, które wy-

korzystano przy tworzeniu zautomatyzowane-
go systemu.
           Rozdzielanie 7/7 24h/24 partiami
I-ron Mix System jest programowany przez ho-
dowcę, w celu zapewnienia odpowiedniego 
przygotowania racji pokarmowej w zależności 
od potrzeb przy jednoczesnym zagwarantowa-
niu świeżości i smaku. Nie ma żadnych ograni-
czeń w liczbie racji pokarmowych, składników 

czy też wielkości stada zwierząt. 
O pro-
g r a -

m o -

w a n i e 
z a r z ą -
dza jące 

k o m u n i -
kuje się bezpośred-

nio z instalacją, która automa-
tycznie poda wszystkie potrzebne informacje. 
Uzyskane dane o rozdzielaniu i przygotowy-
waniu racji pokarmowych pozwolą hodow-
cy zoptymalizować wszystkie parametry, aby 
można było uzyskać oczekiwane  cele.
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Pojemność - 2,5m3
Maksymalna wielkość stada na robot - 350 krów
mlecznych / 1500 kóz
Długość całkowita - 2870 mm
Szerokość całkowita - 1800 mm
Wysokość całkowita - 1900 mm
Wysokość rozdzielania - 500 mm

Akceptowalny kąt pochylenia - 8 %
Masa - 1300 kg
Rozdzielanie i szerokość korytarza 
zasilającego:
Zasilanie bez powrotu - 2300
Zasilanie z powrotem - 3000
Korytarz bez zasilania - 2000

DANE TECHNICZNE

Firma Lucas jest francuskim producentem wozów paszowych i ścielarek, których wyłącznym 
importerem na rynku polskim jest firma Gregoire-Besson Polska.

Targi SIMA stały się okazją, aby I-Ron Mix wprowadzić na rynek.

Grupa Krukowiak na targach SIMA w Paryżu
KFMR Krukowiak z Brześcia Kujawskiego zaprezentowała 
swoje produkty podczas ostatnich targów SIMA w Pary-
żu. To kolejny udział firmy w paryskich targach. W tym 
roku prezentacja odbyła się na wspólnym stoisku z firmą 
POM Brodnica, w ramach Grupy Krukowiak.

Stoisko, o powierzchni ok. 200 m2, robiło duże 
wrażenie. Dodatkową atrakcją był zabytkowy 
samochód rajdowy skonstruowany w Polsce 
ponad pół wieku temu. Miał on nie tylko przy-
ciągać oko ale przede wszystkim pokazać, że 
polska myśl techniczna ma długą i piękną tra-

dycję. Jak się okazało, to nie atrakcyjna zabu-
dowa i piękny samochód były głównymi ma-
gnesami na zwiedzających, ale prezentowane 
maszyny, głównie  uprawowe z POM Brodnica. 
Opryskiwacze Krukowiak, obecne są na fran-
cuskim rynku już od jakiegoś czasu, produko-
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wane są w specjalnej na ten rynek wersji z si-
wymi zbiornikami. Maszyny z POM Brodnica 
również były tam sprzedawane, ale marka nie 
była do tej pory aż tak rozpoznawalna. Zmieni-

ły to targi w Paryżu. Zainteresowanie produk-
tami Grupy Krukowiak było ogromne o czym 
świadczy fakt, że udało się na targach sprzedać 
wszystkie zawiezione tam maszyny! 

KFMR Krukowiak z Brześcia Kujawskiego zaprezentowała swoje produkty podczas ostatnich targów SIMA w Paryżu.

Lely sprzedaje dział Forage Solutions
Firma Lely zamierza skoncentrować się na robotach i systemach do zarzą-
dzania danymi stada. To powód dla którego sprzedaje dział Forage Solutions, 
zajmujący się produkcją maszyn do zbioru pasz objętościowych. Nabywcą 
będzie firma Agco Corporation, światowy lider, w zakresie projektowania, 
produkcji i dystrybucji maszyn rolniczych. Sprzedaż pozwoli firmie Lely cał-
kowicie skoncentrować się na dziale Dairy zajmującym się opracowywaniem i rozwojem robotów udojowych 
oraz innymi innowacjami, pozwalającymi zwiększyć efektywność oraz prowadzić zrównoważoną produkcję 
rolniczą przy zachowaniu dobrostanu zwierząt w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka.

Bogate doświadczenie, w zakresie opracowywa-
nia zautomatyzowanych systemów, pomoże fir-
mie Lely umocnić pozycję lidera i dostawcy in-
nowacyjnych rozwiązań dla międzynarodowej 

branży producentów oraz dla gospodarstw pro-
dukujących mleko. Z kolei przejęcie działu Fora-
ge Solutions pozwoli firmie AGCO Corporation na 
poszerzenie swojej oferty maszyn do zbioru pasz. 
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      Zmiany wynikające z sytuacji na rynku 
Koncentrując się do tej pory na dwóch dzia-
łach Dairy i Forage, rodzinna firma Lely zajmo-
wała się całkowicie różnymi kategoriami pro-
duktów i rynkami. Pewien czas temu skłoniło to 
firmę do rozważenia reorganizacji i zmiany stra-
tegii. Przeprowadzona z tego powodu analiza 
wykazała, że dalsza pomyślna działalność wy-
magałaby od firmy dopasowywania się do co-
raz bardziej różnorodnych wymagań, związanych 
z poszczególnymi grupami docelowymi. Skutkiem 
analizy jest decyzja o koncentracji działań. Lely 
na opracowywaniu i rozwoju robotów i innych in-
nowacyjnych rozwiązań dla gospodarstw produ-
kujących mleko. Alexander van der Lely, dyrektor 
generalny, wyjaśnił, że głównym celem Lely bę-
dzie od teraz oferowanie innowacyjnych rozwią-
zań z zakresu robotyki oraz systemów do zarzą-
dzania danymi stada oraz  systemów czujników, 
przeznaczonych dla gospodarstw zajmujących się 
produkcją mleka. 

- W ciągu ostatnich 15 lat działalność Lely, 
związana z tymi grupami produktów, przebiega-
ła bardzo pomyślnie, a dotyczące jej perspekty-
wy na przyszłość są dobre. Roboty udojowe nie 
są jedynymi innowacyjnymi produktami z naszej 
oferty. Opracowaliśmy również inne zautoma-
tyzowane rozwiązania wykorzystujące roboty-
kę – powiedział Alexander van der Lely.
Maszyny dla gospodarstw zajmujących się pro-
dukcją mleka nadal będą produkowane w miej-
scowościach Maassluis (Holandia), Pella (Stany 
Zjednoczone) i Leer (Niemcy). 
Martin Richenhagen, dyrektor generalny AGCO, 
podkreślił znaczenie  jakie ma przejęcie działu 
firmy Lely.
- Integracja jednych z najlepszych w branży roz-
wiązań Lely do zbioru pasz objętościowych z na-
szą ofertą, pozwoli nam umocnić współpracę z de-
alerami i klientami na całym świecie – przyznaje 
Martin Richenhagen, dyrektor generalny AGCO.

Metal–Fach nagrodzony na targach AGROTECH
Prestiżowe nagrody otrzymały dwie maszyny firmy 
Metal-Fach z Sokółki podczas Międzynarodowych Tar-
gów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Była 
to 23 edycja wystawy.  Maszyny, które firma prezentowała na swoim stoisku, cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. Joanna Jatkowska, kierownik marketingu w firmie Metal-Fach, twierdzi, że 
oprócz stałej oferty postanowiono pochwalić się prototypami, które wchodzą dopiero na rynek.
- Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Przez na-
sze stoisko, w ciągu trzech dni, przewinęły się 
setki, jeśli nie tysiące osób. Urządzenia były te-
stowane w każdy możliwy sposób. Udało się nam 
nawiązać nowe kontakty i zapewniam, że dołoży-
my wszelkich starań, aby współpraca z naszymi 
klientami była jak zawsze na najwyższym pozio-
mie – zapewnia Joanna Jatkowska.
Wśród prezentowanych przez Metal-Fach nowo-
ści były m.in. dwa modele rozrzutników obornika. 
To rozrzutnik N276 8t Falcon, a także nowa wer-
sja, znanego już klientom Metal-Fachu, rozrzutni-
ka serii Viking - 18 tonowy N272/6. Oba modele 
Vikinga cieszyły się znacznym zainteresowaniem 
odwiedzających, a wersja N272/3 skupiła do-

datkowo uwagę komisji konkursowej, która wy-
bierała produkty nagrodzone później medala-
mi i wyróżnieniami. Rozrzutnik N272/3 Viking 
otrzymał bowiem wyróżnienie w kategorii „Wy-
rób na medal”.
- Bardzo się z tego cieszymy, ale nie była to je-
dyna nagroda przyznana nam podczas kieleckich 
targów. Medal firmowy „Hit Roku 2017” otrzy-
mała nasza prasa łańcuchowa Z587. To dla nas 
wielki zaszczyt, ponieważ akurat ten laur przy-
znawany był na podstawie uznania i zadowolenia 
klientów – podkreśla Joanna Jatkowska.
Owijarka bel automatyczna Z598 i przyczepa 
T957, to dwie pozostałe nowości, które Meta
-Fach zaprezentował podczas targów w Kielcach. 
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Wśród prezentowanych przez Metal-Fach nowości były m.in. dwa modele rozrzutników obornika. To rozrzutnik N276 8t Falcon, a także nowa wersja, znanego już klientom 

Metal-Fachu, rozrzutnika serii Viking -18 tonowy N272/6.

Dwudziestotysięczna prasa Roll-Belt™ 
wyjechała z płockiej fabryki New Holland
Marka New Holland uroczyście przekazała klientowi dwu-
dziestotysięczną prasę zwijającą, wyprodukowaną w płoc-
kiej fabryce. Wydarzenie było jednym z głównych punktów 
spotkania, które zwieńczyło cykl spotkań  odbywających się 
w ramach Dni Otwartych fabryki New Holland. Była to również doskonała okazja do podsumowania 
roku oraz zarysowania planów przedsiębiorstwa - także w kontekście przejęcia marki Kongskilde.

Podczas spotkania goście mogli zwiedzić fabrykę, w tym 
linię produkcyjną, z której zjeżdżają maszyny New Hol-
land oraz biura projektowe (97 tys. m2), w których pol-
scy inżynierowie pracują nad innowacyjnymi rozwiąza-
niami w kombajnach zbożowych, prasach oraz hederach. 
Zwiedzający mogli też przyjrzeć się procesowi produkcji 
od „deski kreślarkiej” do momentu, gdy gotowe maszy-
ny wyjeżdżają z fabryki. Rolę specjalnie dedykowanych 
przewodników objęli w tym dniu pracownicy płockiej fa-
bryki z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. 

- To dla nas bardzo istotne, by podkreślać, że nasz za-
kład produkuje, a nie montuje kombajny zbożowe, prasy 
zwijające i hedery. Fabryka realizuje pełen proces pro-
dukcyjny, nie ograniczając się jedynie do montażu. Nie 
wszyscy o tym wiedzą, a polska myśl techniczna ma 
niezwykle istotny wpływ na ostateczną formę naszych 
maszyn - mówi Adam Sulak, Business Director New 
Holland.
Jednym z kluczowych punktów spotkania było uroczy-
ste przekazanie klientowi finalnemu dwudziestotysięcz-
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Maszyny produkowane w Płocku można zobaczyć nie tylko podczas żniw na polach w Polsce, ale także 
w takich krajach jak Włochy, Francja, USA, Japonia, Rosja, Turcja czy Irak. New Holland zatrudnia 1000 
osób i jest jednym z największych zakładów produkujących maszyny rolnicze w Polsce. W zakładzie 
wytwarzane są 23 typy pras rolujących oraz 10 typów kombajnów, w tym kombajn górski TC 5.90.

Marka New Holland uroczyście przekazała klientowi dwudziestotysięczną prasę zwijającą, wyprodukowaną w płockiej fabryce.

Przekazanie klientowi dwudziestotysięczną prasy zwijającej, było jednym z głównych punktów spotka-

nia, które zwieńczyło cykl spotkań  odbywających się w ramach Dni Otwartych fabryki New Holland.
nego egzemplarza prasy belującej serii Roll-Belt™, która 
zjechała z linii produkcyjnej w Płocku. 
- Powodzenie, jakim cieszą się prasy New Holland, to dla 
nas powód do satysfakcji, dlatego celebrujemy sukcesy. 
Zaufanie użytkowników do maszyn naszej marki moty-
wuje nas do ciągłego udoskonalania procesu produkcyj-
nego oraz samego sprzętu. Dzięki połączeniu tych cech, 
od ośmiu lat pozostajemy liderem sprzedaży ciągników 
rolniczych w Polsce – mówi Łukasz Chęciński.
Dodaje, że spotkanie w fabryce było doskonałą okazją, 
by poruszyć kluczowe, z punktu widzenia firmy i sekto-
ra rolniczego, kwestie.
- Jedną z nich jest niewątpliwie przejęcie Kongskilde. Są 
to pionierzy w swojej dziedzinie, a ich marki Överum, 
Howard i JF oferują bardzo wysoki poziom specjalizacji. 
Wraz z nabyciem Kongskilde zdobywamy bogate dzie-
dzictwo i doświadczenie tej firmy. Pozwoli nam to na 

poszerzenie oferty o pługi, siewniki i maszyny, przezna-
czone do zbioru zielonki, idealnie dostosowane do wa-
runków rynku polskiego – twierdzi Łukasz Chęciński. 
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Nowości firmy SaMASZ na 2017 rok
Firma SaMASZ prezentuje nowości na 2017 rok. Wśród 
nich 10-karuzelowy przetrząsacz ciągniony, w  którym 
zastosowano rozwiązania, gwarantujące nie tylko dłu-
gą, ale także bezproblemową pracę.
10-karuzelowy przetrząsacz ciągniony, który oprócz 
znacznej szerokości roboczej ~12 m i dużej wydajności 
roboczej  ~17 ha/h  posiada wiele cech gwarantujących 
długą i bezproblemową pracę oraz uzyskanie najwyż-
Opatentowany system przestawiania zgrabiarki z pozycji roboczej w transportową i odwrotnie przyśpiesza proces przejścia maszyny pomiędzy obszarami pracy.

szej czystości paszy. Opatentowany system przestawia-
nia zgrabiarki z pozycji roboczej w transportową i od-
wrotnie przyśpiesza proces przejścia maszyny pomiędzy 
obszarami pracy. W zgrabiarce zastosowano rozwiąza-

nie w postaci pojedynczego centralnego siłownika do 
przestawiania bocznych ramion przetrząsacza. Po roz-
łożeniu do pozycji pracy, mechanizm wraz ze specjal-

Drugim z patentów jest mechanizm kontroli kąta pochylenia maszyny podczas pracy.

W zgrabiarce zastosowano rozwiązanie w postaci pojedynczego centralnego siłow-

nika do przestawiania bocznych ramion przetrząsacza.
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nie skonstruowanymi osłonami przednimi, stanowi „kra-
townicę” chroniącą centralne przeguby ramion maszyny 
przed przeciążeniem podczas nagłego wzrostu obciąże-
nia lub uderzenia w przeszkodę. To innowacyjne rozwią-
zanie gwarantuje długą i bezproblemową pracę prze-
trząsacza nawet w ciężkich warunkach.
Drugim z patentów jest mechanizm kontroli kąta pochy-

lenia maszyny podczas pracy, który pozwala na usta-
wienie długości wysuwu siłownika pochylania podczas 
przestawiania przetrząsacza, z pozycji transportowej 
w roboczą. To rozwiązanie ułatwia operatorowi utrzy-
manie powtarzalności ustawienia maszyny, w pozycji 
roboczej po przejazdach transportowych, co znacznie 
oszczędza czas. 

10-karuzelowy przetrząsacz ciągniony, w  którym zastosowano opatentowane rozwiązania, gwarantujące nie tylko długą, ale także bezproblemową pracę.

Nowy ładowacz Quicke w ofercie Tech-Kom
Nowa seria ładowaczy profesjonalnych Quicke spółki 
Tech-Kom miała swoją premierę podczas targów SIMA 
w Paryżu. Obecna seria QD doczekała się nowego wydania noszącego nazwę Q. W ładowaczu 
zastosowano kilkanaście ulepszeń względem poprzedniego modelu. Nowa, profesjonalna seria 
to obecnie najmocniejsza konstrukcja, z najbardziej wydajnym układem hydrauliki na świecie.
Nowa seria Q posiada nowy design, który zapewnia jesz-
cze większą widoczność z siedzenia operatora. Oprócz 
zmiany wyglądu, nowy ładowacz posiada elementy od-
lewane oraz kute w miejscach gdzie występują najwięk-
sze siły. Rama wysięgnika to element, który został od 
nowa zaprojektowany. Rama posiada nowy, grubszy 
profil łukowy, który jest wyjątkowo mocny. Producent 
zadbał także o detale takie jak osłony, system amortyza-
cji oraz ryglowania osprzętu, które zostały również ulep-
szone, aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz funkcjonal-
ność ładowaczy Quicke. Jednak największą nowością, 
która będzie towarzyszyć nowej serii Q,  jest Q-compa-
nion. To prawdziwy system wsparcia dla operatorów cią-
gników. Na jednym, łatwym w obsłudze wyświetlaczu 

znajduje się monitoring położenia osprzętu, ciężaru ła-
dunku oraz stanu konserwacji, a po zakończeniu pracy 
można zrobić eksport danych roboczych i zabrać do biu-
ra. W łatwy sposób można sprawdzić  ładowany ciężar, 
policzyć cykle ładowania oraz pozostały udźwig. Do-
kładność wagi wynosi +/- 1%. Narzędzie Q-companion 
przenosi obsługę ładowacza w wiek cyfryzacji, umożli-
wiając bardziej inteligentną pracę.
Nowa seria profesjonalnych ładowaczy czołowych Qu-
icke jest już dostępna w Polse. Nowy ładowacz będzie 
kompatybilny z systemem ram oraz hydraulik dostęp-
nym od 2005 roku.  Może nadszedł już czas, aby odwie-
dzić najbliższego dealera Quicke i przekonać się na wła-
sne oczy? Najlepiej z fotela kierowcy. 
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Nowa seria profesjonalnych ładowaczy czołowych Quicke jest już dostępna w Polse. Ładowacz będzie kompatybilny z systemem ram oraz hydraulik dostępnym od 2005 roku. 

UNIA GROUP na wystawie SIMA w Paryżu
Największego polskiego producenta maszyn rolniczych 
nie zabrakło na targach SIMA w Paryżu. Wystawa trwa-
ła od 26 lutego do 2 marca bieżącego roku, przyciągając klientów z całej Europy i nie tylko.

Maszyny UNII GROUP zostały zaprezentowane podczas targów SIMA w Paryżu.



26www.pigmiur.pl www.agroshow.pl

Maszyny UNII zostały zaprezentowane na powierzch-
ni 250 m2. Były to: agregat talerzowy - Ares XL /A 7,5, 
agregat talerzowy - ARES L PLUS 3, agregat Cross S 3, 
pług Vario 5 H Plus, wał ugniatający - Teris XL 6,3 H 
Cambrige, pług dłutowy - Harier 3/5, prasa zmienno-ko-
morowa - DF 1,7 Zd, POZNANIAK 550/3 D, kombajn do 

ziemniaków Pyra 1600, sadzarka do ziemniaków Kora 2, 
rozsiewacz do nawozów MXL 1600, obsypnik do ziem-
niaków Forma 2 oraz owijarka Twister. 
Marka UNIA zdobywa coraz większe zaintereso-
wanie i jest coraz bardziej rozpoznawalna na rynku 
światowym.

Nowy rozsiewacz wapna i nawozów RCW 120
Marka UNIA, największy polski producent maszyn 
rolniczych,  powiększyła ofertę rozsiewaczy do nawo-
zów i wapna o model RCW 120. To odpowiedź na rosnące oczekiwania dużych przedsię-
biorstw i gospodarstw rolnych oraz firm usługowych, które szukają maszyny wydajnej, ale 
o prostej solidnej budowie, która może  pracować bezawaryjnie na tysiącach hektarów.

RCW 120, tak jak podpowiada nazwa, ma zbiornik o po-
jemności 12 000 litrów. W przypadku wysiewu nawozów 
granulowanych szerokość robocza wynosi do 48 metrów, 
co przekłada się na bardzo dużą wydajność pracy. Wysie-
wając wapno maksymalna szerokość robocza wynosi 16 m. 
Maszyna ma dwie tarcze napędzane mechanicznie. Prze-
nośnik podłogowy ma napęd hydrauliczny. RCW 120 po-
siada wzdłużnie resorowany dyszel, co poprawia komfort 
jazdy na nierównym terenie. Rozsiewacz osadzony jest na 

jednej osi i ma opony o szerokości aż 650 mm ułatwiające 
przejazdy na wilgotnym polu. Nawóz przed deszczem chro-
ni składana hydraulicznie plandeka skrzyni ładunkowej.
W wyposażeniu standardowym znajdują się komplety 
tarcz do wysiewu wapna i nawozów. Ponadto standardo-
wo montowany jest balkon ochronny zabezpieczający oso-
bę obsługującą skrzynię ładunkową maszyny w czasie jej 
postoju. Zapotrzebowanie na moc RCW 120 wynosi, w za-
leżności od warunków pracy, od 130 do 170 KM.

Dane techniczne:
Pojemność: 12 000 l
Szerokość robocza dla nawozów: 15-48 m
Szerokość całkowita: 2850 mm
Wysokość całkowita: 2900 mm
Średnica osi: 150 mm
Ogumienie: 650/73R32
Rozmiar zbiornika: 2250 x 4625 mm
Długość całkowita: 7100 mm
Zapotrzebowanie na moc: 130-170 KM

Model RCW 120 to odpowiedź na rosnące oczekiwania dużych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych oraz firm usługowych, które szukają maszyny wydajnej, ale o prostej 

solidnej budowie, która może  pracować bezawaryjnie na tysiącach hektarów. 



Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ul. Poznańska 118 / 87 - 100 Toruń

tel. +48 (56) 651 47 40
tel. +48 (56) 623 31 25
fax: +48 (56) 651 47 44

e-mail: biuro@pigmiur.pl
www.pigmiur.pl
www.agroshow.pl


