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MAZURSKIE
AGRO SHOW

WYSTAWA ROLNICZA

W OSTRÓDZIE
Przed nami szósta edycja Mazurskiego AGRO SHOW.
To największa wystawa rolnicza w północno-wschodniej Polsce. Jej organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Wystawa odbędzie się w dniach 8 i 9 lutego w nowoczesnym obiekcie
wystawienniczym Expo Mazury w Ostródzie przy ul.
Grunwaldzkiej 55. Organizując imprezę PIGMiUR
chciała wykreować nowoczesne wydarzenie branżowe dla rolników mieszkających i pracujących w północno-wschodniej Polsce. Województwo warmińsko-mazurskie oraz sąsiadujące z nim regiony to nie tylko
zielone płuca Polski, ale też teren o ogromnym potencjale rolniczym, słynący z wysokiej jakości produkcji.
(więcej na str. 2)
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Mazurskie AGRO SHOW - szósta edycja wystawy
Organizator imprezy chciał, aby podczas cyklicznej
imprezy rolnicy z tej części kraju mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami z branży
i dzięki temu podnosili jakość i wydajność swoich
gospodarstw. Mazurskie AGRO SHOW to także
możliwość zaprezentowania się regionalnym dystrybutorom reprezentującym wszystkie czołowe
krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych. Pięć dotychczasowych edycji Mazurskiego AGRO SHOW potwierdziło, że istniała ogromna
potrzeba wykreowania w tym regionie wielkiego
cyklicznego branżowego wydarzenia, które jest nie
tylko okazją do zawierania umów biznesowych,
ale też platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.
Świadczy o tym rosnące co roku grono wystawców oraz liczba odwiedzających. Impreza stała się
punktem obowiązkowym w kalendarzach producentów i wystawców, a wielu rolników, odlicza od
początku roku dni do kolejnej edycji tej wystawy.
Mazurskie AGRO SHOW w Ostródzie stało się
najważniejszym wydarzeniem branżowym w tej
części Polski. Co roku wystawę odwiedza ponad
42 tysiące osób. Jest to więc największa i najliczniej odwiedzana przez zwiedzających wystawa

rolnicza w Polsce północno-wschodniej. Rekordowa jest też zawsze liczba wystawców. Swą ofertę
prezentuje w Ostródzie ponad 250 firm. To nie tylko
producenci maszyn i urządzeń rolniczych, ale także
producenci nawozów, pasz, budynków inwentarskich
oraz środków ochrony roślin. Podczas wystawy swoją
ofertę prezentują również inne firmy z szeroko pojętej branży rolniczej. Mazurskie AGRO SHOW odbywa się zimą i co roku otwiera sezon wystaw rolniczych. Tak wczesny termin wystawy pozwala, by
rolnicy z uwagą zapoznali się z ofertami dealerów
maszyn i dokonali ewentualnych zakupów jeszcze
przed rozpoczęciem prac polowych.
Mazurskie AGRO SHOW odbywa się zimą i co roku otwiera sezon wystaw rolniczych.

Mazurskie AGRO SHOW. To największa wystawa rolnicza w północno-wschodniej Polsce. Jej organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

www.pigmiur.pl
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Sprzedaż ciągników w Polsce według danych z CEPIK
Przedstawiamy najnowszy raport dotyczący rynku sprzedaży ciągników rolniczych w Polsce. Raport został opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Rynek ciągników nowych
Grudzień był najlepszym miesiącem w całym 2019
roku pod względem rejestracji nowych ciągników.
Zarejestrowano 962 szt. nowych ciągników. Patrząc jednak na ostatnie lata nie jest to wynik imponujący. W 2017 r w grudniu zarejestrowano 2448
szt., w 2018 r - 1536 szt. Cały 2019 rok zamknął
się wynikiem 8714 szt. zarejestrowanych maszyn.
Jest to wynik gorszy niż przed rokiem o 350 szt.,
kiedy to zarejestrowano 9064 szt. nowych ciągników. Oznacza to spadek rejestracji w stosunku do
2018 roku o 3,9%.

Najpopularniejsze marki
W roku 2019 najpopularniejszą marką pozostała
marka New Holland. Wciągu całego roku zarejestrowano 1520 szt. nowych ciągników tej marki. To o 416 szt. mniej niż rok wcześniej (spadek
o 21,5%). Mimo spadku New Holland utrzymał
pozycje lidera z udziałami 17,4%.
Drugie miejsce z ilością 1317 szt. zajmuje marka
John Deere, ale marka ta również notuje spadek
z stosunku do 2018 roku. Zarejestrowano o 213
szt. mniej nowych ciągników John Deere (spadek o 13,9%). John Deere w 2019 roku osiągnął
15,1% udziałów rynkowych. Pierwszą trójkę zamyka Kubota z 1058 rejestracjami nowych ciągników. Kubota, w przeciwieństwie do poprzednich marek, notuje wzrost rejestracji w stosunku
do 2018 roku o 126 szt. (wzrost o 13,5%). To
www.pigmiur.pl

pozwoliło na osiągnięcie 12,1% udziałów rynkowych. W 2019 roku znacznie zmniejszyły się różnice pomiędzy markami zajmującymi trzy pierwsze miejsca. Rok wcześniej pomiędzy pierwszą
a trzecią marką różnica wynosiła 11,1% udziałów rynkowych (21,4 % John Deere vs. 10,3%
Kubota). Obecnie różnica ta wynosi już tylko
5,3%. Również czwarta i piąta marka w rankingu
zmniejszyły dystans do pierwszej trójki. Czwarty
z kolei Zetor osiągnął 9,5% udziałów rynkowych,
rok wcześniej było to 8,8%. Zetor zarejestrował
825 szt. nowych ciągników, to o 30 szt. więcej
niż w 2018 roku. Deutz Fahr, który obecnie jest
piąty, znacznie poprawił swoją sytuację rynkową
rok do roku. Zarejestrowano 817 szt. nowych ciągników tej marki, podczas gdy w 2018 roku były
to 663 szt. Oznacza to wzrost o 154 szt., czyli
3
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o 23,2%. To pozwoliło na osiągnięcie 9,4% udziałów rynkowych, tylko o 0,1% mniej niż marka Zetor. Case IH spadł w rocznym rankingu o jedną pozycję i z ilością 601 szt. (174 szt., mniej
niż przed rokiem, spadek o 22,5%) i udziałami
6,9% zajmuje szóstą pozycję. Siódme miejsce
zajmuje Massey Ferguson, notujący niemal
72% wzrost rejestracji rok do roku. W 2019
zarejestrowano 404 szt. nowych ciągników tej

www.pigmiur.pl

marki, podczas gdy w 2018 roku było to 235
szt. Udziały Massey Ferguson w 2019 roku to
4,6%. Niewiele mniej notuje Claas - 4,4% udziałów. Claas w 2019 roku osiągnął wzrost o 101
szt. (wzrost o 35,8%) do 383 szt. Valtra jest
ostatnią marką, która w 2019 roku osiągnęła
udziały powyżej 4%. Ilość 358 szt. pozwoliła na
osiągnięcie 4,1% udziałów. Valtra zanotowała
spadek o 5 szt. w stosunku do 2018 roku.
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Sprzedaż przyczep rolniczych w Polsce według danych z CEPIK
Prezentujemy najnowszy raport dotyczący sytuacji na rynku sprzedaży przyczep rolniczych w Polsce. Raport został opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Rynek przyczep nowych
W grudniu zarejestrowano 419 szt. nowych przyczep rolniczych. To najlepszy grudzień w perspektywie ostatnich trzech lat, kiedy to notowano poniżej 400 rejestracji. Cały 2019 rok zamknął się
wynikiem 5393 rejestracji, co w porównaniu do
5021 rejestracji przed rokiem daje wzrost o 372
szt., czyli o 7 %.

Najpopularniejsze marki
Pronar był najpopularniejszą marką w 2019 roku. Zarejestrowano 2269 nowych przyczep tej marki. Jest to mniej
niż rok wcześniej o 69 szt.(spadek o 3%). Pronar utrzymuje
pozycję zdecydowanego lidera, traci jednak udziały rynkowe z 46,6% przed rokiem do 42,1% w 2019 roku. Kolejne
marki w zestawieniu zyskują zarówno na ilości zarejestrowanych przyczep jak i na udziałach rynkowych. Metal-Fach, drugi w zestawieniu, w 2019 roku notuje wynik 677
szt. (wzrost o 138 szt.), co daje mu 12,6% udziałów rynkowych, w porównaniu do 10,7% udziałów rok wcześniej.

www.pigmiur.pl

Na trzecie miejsce awansuje Wielton. 85 rejestracji więcej
niż rok wcześniej, to 482 szt. zarejestrowanych nowych
przyczep i 8,9% udziałów rynkowych. Wielton zanotował
wzrost rejestracji o 21% i o jeden punkt procentowy większe udziały niż w 2018 roku. Kolejna marka Metaltech zanotowała 405 zarejestrowanych przyczep. To tylko o 5 szt.
więcej niż w 2018 roku, co dało 7,5% udziałów rynkowych,
czyli spadek o 0,5 punktu procentowego w stosunku do
2018 roku. Piątkę zamyka Zasław z 336 rejestracjami (więcej o 73 szt., czyli 28%). To pozwoliło na osiągnięcie 6,2%
udziałów rynkowych (5,2% w 2018 roku).
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Innowacje w agrotechnice - konferencja dla rolników
Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych maszyn rolniczych to motyw przewodni konferencji, która rozpocznie się 7 lutego. Konferencja, która jest skierowana do rolników z województwa warmińsko-mazurskiego, odbędzie się dzień przed wystawą Mazurskie AGRO SHOW w Ostródzie.
Konferencję przeprowadzi Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
Konferencja składać się będzie z trzech bloków
tematycznych. Dwa z nich odbędę się 7 lutego.
Podczas pierwszego bloku „Wyzwania w technice ochrony roślin” dr
inż. Łukasz Sobiech z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu zapozna
uczestników konferencji z tematem:
„Ryzyko wycofania wielu substancji aktywnych - jakich środków może zabraknąć
w najbliższych latach?”. Metody mechaniczne
w pielęgnacji upraw przedstawi prof. dr hab.
Jacek Przybył z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, natomiast nowe technologie aplikacji środków ochrony roślin zaprezentuje dr hab.
Grzegorz Doruchowski z Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach. Podczas drugiego bloku tematycznego poruszony zostanie temat: „Rolnictwo precyzyjne czy inteligentne”. W ramach tej części
konferencji dr inż. Mirosław Czechlowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poruszy
temat „Rolnictwo przyszłości - automatyzacja
i robotyzacja?”, natomiast energooszczędne napędy hydrauliczne i elektryczne w pojazdach
i maszynach rolniczych zaprezentuje dr hab.
www.pigmiur.pl

Adam Ekielski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rolnictwo 4.0
dla każdego to temat,
który omówi dr Mirosław Czechlowski
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Teledetekcyjna,
bezinwazyjna i ekonomiczna metoda planowania precyzyjnych zabiegów polowych: uprawy
gleby, siewu, nawożenia, ochrony roślin i zbiorów” to temat, który poruszy mgr inż. Jerzy
Koronczok z AGROCOM Polska. To jednak nie
wszystko, gdyż 8 lutego odbędzie się ostatnia
sesja: „Wyzwania w technologii uprawy roślin”.
W tej części konferencji dr hab. Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
opowie jak gospodarować w warunkach niedoboru wody. „W kierunku uprawy bezorkowej” to
temat, który przedstawi dr. hab. Tomasz Piskier
z Politechniki Koszalińskiej. Na zakończenie
konferencji planowane jest spotkanie z Janem
Krzysztofem Ardanowskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6
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Konkurs Euroskills już we wrześniu
Trwają przygotowania do międzynarodowego konkursu Euroskills, który odbędzie się
we wrześniu w Graz w Austrii. Konkurs odbywa się co dwa lata. Jego celem jest promowanie umiejętności zawodowych. W konkursie biorą udział najbardziej utalentowani
uczniowie, laureaci olimpiad i innych konkursów branżowych. W tym roku w konkursie
weźmie udział jeden z trzech laureatów ubiegłorocznego konkursu Młody Mechanik na
Medal, którego poznamy na przełomie maja i czerwca.
Młody Mechanik na Medal to konkurs organizowany od kilku lat przez
Polską Izbą Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych dla uczniów klas
mechanicznych szkół zawodowych i techników. Jego celem jest promowanie kształcenia praktycznego w zakresie
mechaniki, zachęcenie młodych ludzi do podnoszenia kwalifikacji i pokazanie im, że mechanik to
perspektywiczny, bardzo potrzebny i niezwykle
interesujący zawód. Konkurs cieszy się wielkim
powodzeniem, nie tylko ze względu na bardzo
atrakcyjne nagrody w postaci finansowanych
przez Izbę praktyk zawodowych w wybranym

zakładzie produkcyjnym lub serwisowym, ale też
na ciekawą formułę i tematykę. W ubiegłorocznej edycji konkursu doszła jeszcze kolejna atrakcyjna nagroda - udział laureata w konkursie Euroskills. To odpowiednik konkursu WorldSkills, którego
ostatnia edycja odbyła się w sierpniu 2019 roku
w Kazaniu w Rosji. To największe tego typu konkursy na świecie. Obu towarzyszą prezentacje,
pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi nie
tylko do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych, ale także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. To
również świetna okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. W konkursie
EuroSkills biorą udział najbardziej utalentowani

Zawodnicy już przygotowują się do startu w zawodach. Pod okiem eksperta dr inż. Mirosława Czechlowskiego z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przerabiają materiał i trenują do zadań, z którymi mogą zmierzyć się podczas konkursu.

www.pigmiur.pl
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uczniowie, laureaci olimpiad i innych konkursów
branżowych pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. Polska została w 2017 roku przyjęta do Zgromadzenia Ogólnego WorldSkills Europe, a instytucją, która
została nominowana przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowanie polskiej kadry do udziału w konkursach EuroSkills i WorldSkills jest Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji. Na początku 2019 roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych podjęła
współpracę z Fundacją i wspólnie zdecydowano, by
konkurs Młody Mechanik na Medal stał się eliminacjami do udziału w zawodach EuroSkills w 2020
r., w konkurencji serwis i naprawa maszyn ciężkich.
Zawodnicy już przygotowują się do startu w zawodach. Pod okiem eksperta dr inż. Mirosława Czechlowskiego z Instytutu Inżynierii Biosystemów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przerabiają materiał i trenują do zadań, z którymi mogą
zmierzyć się podczas konkursu. Co dwa tygodnie
spotykają się w Instytucie Inżynierii Biosystemów

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który
udostępnienia pomieszczenia oraz wyposażenie
niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. Przed zawodnikami długa droga i sporo pracy do wykonania. Najlepszy z nich zostanie wybrany na przełomie maja i czerwca i to on będzie reprezentował
Polskę w kategorii serwis i naprawa maszyn ciężkich podczas Euroskills 2020 w Graz.
Przed zawodnikami długa droga i sporo pracy do wykonania. Najlepszy z nich zostanie
wybrany na przełomie maja i czerwca i to on weźmie udział w konkursie.

O udział w konkursie Euroskills walczą Piotr Bryszak z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, Miłosz Augustyn z Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
i Marek Wiącek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie.

www.pigmiur.pl
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„Systemy agrotroniczne” - książka do pobrania ze strony PIGMiUR
„Systemy agrotroniczne” to książka, którą można pobrać za darmo na stronie www.pigmiur.pl. Jedynym, ale
koniecznym warunkiem jej pobrania jest wcześniejsza rejestracja na stronie. Publikacja, wydana przez Polską
Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, jest dostępna dla zainteresowanych już niemal pół roku.
W publikacji czytelnik znajdzie wyjaśnienie terminów i wybrane rozwiązania techniczne, z jakimi można się spotkać we
współczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych
pojazdów i maszyn rolniczych. W książce szczególną uwagę zwrócono na wyjaśnienie zagadnień związanych z systemami pomiarowymi i ich
zastosowaniem. Celem autorów było przedstawienie, w możliwie prosty sposób wszystkich zagadnień, jednak bez ich znacznego uproszczenia.
Ze względu na tematykę książka może stanowić
podręcznik wspomagający dla uczniów techni-

www.pigmiur.pl

ków rolniczych oraz wszystkich osób związanych
ze sprzedażą i serwisowanie sprzętu rolniczego.
28 listopada ubiegłego roku, w siedzibie firmy
John Deere Polska, podczas warsztatów dla nauczycieli zaprezentowane zostały działania Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, ale przede wszystkim książka „Systemy
agrotroniczne”. W spotkaniu wzięło udział 130
nauczycieli z całej Polski, a książkę prezentowali
jej autorzy: Adam Ekielski i Karol Wesołowski.
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń
Rolniczych dziękuje firmie John Deere Polska za
zaproszenie do udziału w warsztatach i umożliwienie prezentacji książki.
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Nastroje w branży bez zmian
Przedstawiamy badanie nastrojów w branży rolniczej w Polsce przeprowadzone
przez Polską Izbę Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych na przełomie września i października 2019. Jest to kolejny cykl badania, które zostało zapoczątkowane w czerwcu 2014 roku i powtarzane jest co pół roku.
Celem badania jest zabranie opinii przedsiębiorców na temat aktualnej sytuacji w branży
oraz przewidywań co do przyszłej koniunktury.
Końcowym efektem jest współczynnik - barometr nastrojów, który w liczbowy sposób przedstawia wynik niniejszego badania. Badanie ma
formę ankiety online przeprowadzonej wśród
firm z branży i dotyczy warunków prowadzenia
biznesu oraz prognoz dotyczących działalności z roku 2019. Od ostatniego cyklu badania,
który przeprowadzony był w kwietniu 2019

roku, w nastrojach niewiele się zmieniło. Wartość współczynnika poniżej zera utrzymuje się
w całym roku 2019 i świadczy o przewadze negatywnych i pesymistycznych odpowiedzi dotyczących przyszłej koniunktury, rozwoju sprzedaży w firmach czy planów inwestycyjnych. Nadal
niestety dominują pesymistyczne oczekiwania,
co świadczy o tym, że przedsiębiorcy są pełni
obaw co do przyszłej koniunktury i wyników
sprzedaży w 2019 roku.

Wartość indeksu nastrojów w branży

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

CLIMMAR - kolejny kongres organizacji
Przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych uczestniczyli w kongresie CLIMMAR. Kolejny już kongres odbył się w dniach 24-27 października ubiegłego roku. Izba jest
członkiem tej międzynarodowej organizacji i aktywnie uczestniczy w jej pracach oraz spotkaniach.
Podczas kongresu tradycyjnie omawiano sytuacje
dealerów maszyn rolniczych na rynkach europejskich. Obecnie w CLIMMAR
zrzeszonych jest 16 narodowych stowarzyszeń, które
reprezentują branżę dewww.pigmiur.pl

alerów maszyn. CLIMMAR realizuje również
własne projekty badawcze. Podczas spotkania prezentowane były wyniki ostatnich
edycji badań: raportu dotyczącego branży,
CLIMMAR indeks, indeks zadowolenia dealerów.
10
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Kolejny kongres międzynarodowej organizacji CLIMMAR odbył się w dniach 24-27 października ubiegłego roku.

Wskaźnik CLIMMAR pozostaje na dobrym poziomie
Co sześć miesięcy CLIMMAR pyta swoich 16 stowarzyszeń członkowskich o aktualną sytuację w branży
w każdym kraju i otrzymane informacje przetwa-

został wybrany na wiceprzewodniczącego
CLIMMAR. Przejmuje on obowiązki Joosta
Merckxa (Belgia), który pełnił funkcję wiceprezesa przez 9 lat. Roberto Rinaldin (47 lat) jest

rza na jedną liczbę: wskaźnik CLIMMAR. Wskaźnik ten opisuje w zakresie od +3 (najlepiej) do -3
(najgorzej) jak dobra lub zła jest bieżąca sytuacja
w całej Europie. Po stagnacji w pierwszej połowie 2016 roku wskaźnik ten wzrastał z półrocza
na półrocze aż osiągnął swoją wartość maksymalną w 2017/II. Następnie zmalał on nieco (do
wartości 0,61), ale pozostał na całkiem dobrym
poziomie. Podczas ostatnich półroczy osiągnął
on 0.85 oraz 0.97, co oznacza średnio rzecz biorąc utrzymywanie się pozytywnych warunków.
Przewidywany jest niewielki spadek w ciągu jesiennego półrocza.
Roberto Rinaldin nowym wiceprezesem CLIMMAR
Podczas kongresu Roberto Rinaldin z Włoch

Roberto Rinaldin, nowy wiceprezes CLIMMAR przejął obowiązki Joosta Merckxa.

www.pigmiur.pl

przedsiębiorcą z północno-wschodnich Włoch,
a także prezesem włoskiej organizacji członkowskiej CLIMMAR, UNACMA. Posiada on dwa
przedstawicielstwa handlowe: w Treviso i Udine.
Lokalizacja w Treviso obejmuje przedstawiciel11
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stwa handlowe między innymi Antonio Carraro,
Landini en Berti, natomiast lokalizacja w Udine
to między innymi przedstawicielstwa handlowe Landini, McCormick, Amazone oraz Krone.
Łączny obrót obydwu przedsiębiorstw wynosi
od 12 do 14 milionów euro rocznie.
- Przyjąłem nominację na wiceprezesa CLIMMAR,
ponieważ wierzę w zasadę, że dzielenie się wiedzą
uczyni ludzi silniejszymi. Poza tym potrzebujemy
silnego europejskiego głosu dla naszego sektora. Jednym spośród moich głównych celów, jako
wiceprezesa, jest utworzenie fundacji dla biura
oraz lobby dla maszyn rolniczych na poziomie
europejskim. Kolejnym moim celem jest nawią-

zanie dialogu oraz dobrych stosunków z naszymi
dostawcami, producentami - powiedział Roberto Rinaldin.
CLIMMAR - nowe wyzwania
Podczas kongresu dużo czasu poświęcono
dyskusji na temat przyszłości organizacji, jej
ewentualnej struktury i budżetu. Ostateczne
decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Być może
więcej szczegółów poznamy podczas wiosennego spotkania CLIMMAR, które odbędzie się
w kwietniu w Polsce. Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych będzie gospodarzem tego spotkania, które zostanie zorganizowane w Gdańsku.

Akademia Handlu i Zarządzania - podsumowanie projektu
Trwa projekt szkoleniowy Akademia Handlu i Zarządzania Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Projekt skierowany jest do firm zrzeszonych
Izbie. W 2019 roku w szkoleniach uczestniczyło osiem firm.
W sumie przeprowadzono 47 dni szkoleniowych,
w których wzięło udział ok. 230 osób. Szkolenia
dla członków
PIGMiUR, prowadzone w ramach Akademii
Handlu i Zarządzania, są bezpłatne. Koszty pokrywane są przez Izbę. W 2020 roku Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych nadal
współpracować będzie z trzema firmami szkoleniowymi: UMRK-USE (YOUR) MIND Rafał Komór,
GROW SZKOLENIA COACHING DORADZTWO

HR Paweł Muzyczyszyn i WEM CONSULTING.
Tematyka szkoleń dla każdej z firm znajduje się
na stronie www.pigmiur.pl. Na tej samej stronie
znajdują się także regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz formularze zgłoszeniowe. Z początkiem bieżącego roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca możliwości uczestnictwa w szkoleniach.
W 2020 roku każda z firm, będąca członkiem
Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń
Rolniczych, będzie mogła skorzystać maksymalnie z czterech dni szkoleniowych. Dotychczas
ilość ta była dowolna.

W 2020 roku każda z firm, będąca członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, będzie mogła skorzystać maksymalnie z czterech dni szkoleniowych.

www.pigmiur.pl
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Przystąp do

Polskiej Izby Gospodarczej
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
i miej czynny udział w rozwoju branży

Członkostwo w Izbie niesie ze sobą wiele korzyści:
Szkolenia / dzięki systemowi szkoleń, który realizuje Izba, firmy mają możliwość darmowego

dokształcania i podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Projekt szkoleń realizowany jest pod
nazwą Akademia Handlu i Zarządzania PIGMiUR.

PIGMIUR

Promocja firm członkowskich / informacje o firmach członkowskich umieszczamy na naszej

stronie internetowej. Co kwartał wydajemy INFORMATOR, w którym publikowane są bieżące informacje
z firm członkowskich.

Dostęp do danych rynkowych / co miesiąc na bieżąco przygotowujemy raporty dotyczące

rejestracji ciągników i przyczep rolniczych. Przygotowujemy również opracowania własne: barometr
nastrojów w branży czy indeks zadowolenia dealerów, które udostępniane są firmom zrzeszonym w Izbie.

Współpraca ze szkołami / w ramach projektu Firma Przyjazna Edukacji Rolniczej umożliwiamy
dystrybucję firmowych materiałów edukacyjnych do nauczycieli mechanizacji rolnictwa.
Doradztwo prawne / wszystkim zainteresowanym firmom jesteśmy gotowi bezpłatnie pomóc
w kwestiach prawnych i podatkowych.

§

Uczestniczymy w pracach legislacyjnych / w ramach członkostwa firmy informowane są
o bieżących zmianach prawnych w branży. Wspólnie opracowujemy stanowisko w kwestiach
bezpośrednio związanych z branżą.
Sąd arbitrażowy / jest odrębną instytucją dającą możliwość szybszego rozpatrywania sporów.

Koszty uzyskania orzeczeń są znacznie niższe od wydatków związanych z procesami przed sądem
państwowym, a wyroki Sądu mają moc prawną także poza granicami naszego kraju.

Sąd koleżeński / w przypadku wystąpienia spornych kwestii pomiędzy firmami zrzeszonymi w Izbie,
daje możliwość polubownego rozwiązania konfliktów, na zasadzie mediacji, porozumienia i kompromisu.
Spotkania branżowe / uczestnictwo w spotkaniach branżowych daje możliwość wpływania na

rozwój sektora, to także niepowtarzalna okazja, by spotkać się z przedsiębiorcami z branży, wymienić
doświadczenia i uwagi na temat prowadzenia biznesu.

Współpraca międzynarodowa / dzięki stowarzyszeniu w międzynarodowej organizacji CLIMMAR,
mamy dostęp do informacji z innych krajów, a także możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy
z przedstawicielami czołowych rynków europejskich.
Rabaty na wystawy AGRO SHOW / członkostwo nadzwyczajne uprawnia do korzystania

z systemu rabatów na wystawie AGRO SHOW (zgodnie z regulaminem przyznawania rabatów), a także
do dodatkowych zniżek i korzyści na wystawach Zielone AGRO SHOW i Mazurskie AGRO SHOW.

www.pigmiur.pl
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Nowe firmy przystąpiły do PIGMiUR
Pięć nowych firm przystąpiło do Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Obecnie w Izbie zrzeszonych jest 125 firm.
Agro-Instal Adam Kulik
Firma specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości maszyn i urządzeń do transportu, magazynowania oraz
przetwórstwa zbóż i innych materiałów sypkich. W ofercie znajduje się wyposażenie ręcznych oraz automatycznych mieszalni pasz, przenośniki kubełkowe służące do pionowego transportu na znaczne wysokości materiałów sypkich min. ziaren zbóż, nasion strączkowych i oleistych, granulatów, mobilne przenośniki ślimakowe, silosy
płaskodenne, lejowe i paszowe, zbiorniki na paliwo i nawozy oraz wyposażenie, akcesoria i części zamienne.
Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Stary Bazanów, w gminie Ryki w województwie lubelskim.
Agrobard s.j.
Firma postała w 1996 roku. Zajmuje się obsługą rolnictwa w zakresie sprzedaży
ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych wiodących marek polskich i światowych oraz części zamiennych, a także świadczy usługi serwisowe, tzn. przeglądy
i naprawy ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych. Od 1998 roku Agrobard s.j. jest dealerem marki New Holland. Firma
obsługuje gospodarstwa rolne, sadownicze i ogrodnicze, a także przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i leśnej. Siedziba
Agrobard znajduje się w miejscowości Przytyk odległej 17 km od Radomia.
Albuz Bott Agro
Francuska marka Albuz reprezentowana jest przez firmę Bott Agro. Rozpylacze ceramiczne marki Albuz pojawiły się w stałej ofercie na polskim rynku w 2005 roku. Od
początku Bott Agro jest oficjalnym przedstawicielem producenta, francuskiego koncernu Solcera na polskim rynku. Oferta firmy sukcesywnie była wzbogacana również w części do opryskiwaczy i inne akcesoria
potrzebne do wykonywania zabiegów polowych i sadowniczych. Produkty firmy są dostępne w renomowanych sklepach
i hurtowniach rolniczych na terenie całej Polski. Siedziba Bott Agro znajduje sie w Lesznie.
Anderwald Sp. z o.o. Sp. k.
Firma istnieje od 2003 roku. Główny profil działalności to sprzedaż maszyn rolniczych. Anderwald jest także importerem duńskich rozsiewaczy
firmy Bogballe i posiada rozbudowaną sieć dealerską w całym kraju. Jest
również dystrybutorem systemów nawigacyjnych firmy TeeJet. Firma posiada pełny asortyment części zamiennych, oferuje
fachowy serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny oraz świadczy usługi w zakresie wynajmu maszyn rolniczych. W swojej
ofercie posiada ciągniki rolnicze, maszyny uprawowe i zielonkowe, ładowarki teleskopowe, opryskiwacze, paszowozy, prasy,
owijarki, przyczepy transportowe czy przyczepy transportowo przeładowcze do nawozów. Do grona producentów maszyn
należą m.in: Fendt, Valtra, Fella, Rabe, McHale i Krukowiak. Firma jest partnerem grupy Sparex. Siedziba firmy znajduje się
w Strzelcach Opolskich.
Metal-Plast Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Firma specjalizuje się w produkcji osprzętu rolniczego, przemysłowego oraz komunalnego. Metal-Plast oferuje szeroką gamę wysokiej klasy produktów, które są
użytkowane zarówno w kraju, jak i w całej Unii Europejskiej. Firma posiada najnowocześniejszą i największą w regionie malarnię proszkową, dzięki której produkowany przez nią osprzęt jest
nie tylko odpowiednio zakonserwowany i odporny na warunki atmosferyczne, ale także estetycznie wygląda. Oprócz maszyn rolniczych firma produkuje stalowe elementy kute do ogrodzeń, ogrodzenia, bramy, balustrady ze stali
czarnej, jak i nierdzewnej. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Brzozie Lubawskie w województwie warmińsko-mazurskim.
www.pigmiur.pl
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Wiadomości z firm członkowskich
Cenio – nowy lekki i uniwersalny kultywator

Podczas targów Agritechnica 2019 firma Amazone wprowadziła na rynek nowy, 3-belkowy,
kompaktowy kultywator Cenio. Lekki i uniwersalny kultywator mulczujący jest „młodszym
bratem” kultywatora Cenius i uzupełnia ofertę zawieszanych kultywatorów Amazone.
Kultywator Cenio jest dostępny w szerokościach roboczych 3 m, 3,5 m i 4 m, w sztywnej wersji i może być stosowany z ciągnikami
o mocy od 105 do 190 KM. Pomimo bardzo
wytrzymałej konstrukcji ramy Cenio wymaga
znacznie mniejszej siły udźwigu niż inne kultywatory. Dzięki temu doskonale nadaje się do
uprawy gleby przy użyciu małych i średnich
ciągników. Cenio można stosować uniwersalnie
od 5 do 25 cm głębokości roboczej w płytkiej
uprawie ścierniska, jak również w uprawie gleby średnio głębokiej mieszającej oraz głęboko spulchniającej. W połączeniu z ciągnikiem
kultywator oferuje dużą elastyczność dzięki
dwóm punktom połączenia o różnej wysoko-

ści zarówno dla łącznika górnego, jak i dźwigni
dolnych. Oznacza to, że nawet w przypadku
mniejszych ciągników zawsze można osiągnąć
optymalną linię ciągu i wystarczająco dużą
wysokość podnoszenia. Dodatkowo sworznie
kategorii 3 w punktach połączenia na dźwigniach dolnych są obracane do wewnątrz lub
na zewnątrz w celu szybkiej zmiany kategorii
3 na 3N.
Pole zębów - optymalne spulchnienie gleby
i wymieszanie resztek pożniwnych
Przy rozstawie 30 cm Cenio pracuje bez zapychania się nawet przy dużych ilościach resztek
pożniwnych i niezawodnie miesza istniejącą materię organiczną w glebę. Kultywator w wersji

Cenio 3000 Special z elementami sprężystymi i wałem rurowym SW.

www.pigmiur.pl
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Cenio Special jest wyposażony w sworznie ścinalne.
W Cenio Super ochrona przed przeciążeniami
składa się z nowo zaprojektowanego automatycznego zabezpieczenia przed kamieniami, które
przy progu zadziałania 450 kg spełnia najwyższe
wymagania w tym segmencie. Nawet w suchych
i trudnych warunkach głębokość robocza jest
utrzymywana na bardzo dobrym poziomie. Zęby
Cenio mają grządziel znaną z kultywatora Cenius.
Dzięki specjalnemu kształtowi grządzieli, która
ostrożnie podnosi glebę na czubku lemiesza i przechodzi w kąt natarcia w obszarze blachy prowadzącej, kultywator Cenio jest bardzo łatwy w uciągu,
a tym samym oszczędny pod względem zużycia
paliwa. Dodatkowo taki kształt grządzieli zapewnia doskonałe właściwości mieszania resztek
pożniwnych. Wszystkie znane warianty redlic
kultywatora Cenius są dostępne jako narzędzia
robocze. Czubki skrzydełkowe C-Mix 350 mm
można stosować np. do płytkiego zerwania ścierniska, a redlicę 80 mm C-Mix można stosować np.
do uprawy gleby na głębokość roboczą do 25 cm.
Wygodny system szybkiej wymiany redlic C-Mix-Clip jest również dostępny dla kultywatora Cenio.
Głębokość robocza pola zębów jest regulowana
mechanicznie na maszynie lub opcjonalnie
hydraulicznie z kabiny
ciągnika.
Czytelna
skala zapewnia kierowcy dobrą orientację i umożliwia
bardzo szybkie i wygodne
reagowanie na różne sytuacje podczas
pracy.
Wyrównanie gleby osiągane jest dzięki stalowym
elementom sprężystym lub talerzom równającym
Do równania podłoża za zębami dostępne są opcjonalne stalowe elementy sprężyste,
które dzięki sprężynowemu zawieszeniu optymalnie dopasowują się do podłoża i omijają
przeszkody. Alternatywnie dostępne są ząbwww.pigmiur.pl

kowane, wklęsłe talerze o średnicy 410 mm do
pracy w warunkach bardzo dużego udziału resztek pożniwnych. Mają one wysoki napęd własny
z dobrym efektem rozdrabniania i są wyposażone w bezobsługowe łożyska. Regulację zespołu
niwelacyjnego można przeprowadzić bardzo łatwo ręcznie korzystając z otworów z zatrzaskami po prawej i lewej stronie maszyny lub automatycznie przez zmianę głębokości roboczej
kultywatora.
Bogata oferta wałów do zagęszczania
Do zagęszczania użytkownik może wybrać
idealny wał spośród 10 różnych typów. Wały
są połączone z kultywatorem za pomocą
uchwytów zaciskowych oraz wypróbowanego i sprawdzonego systemu szybkiej wymiany,
dzięki czemu można je szybko wymieniać na
różnorodnych glebach. Różne systemy zagarniaczy są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Jeśli poplony mają być wysiewane bezpośrednio przy pierwszym zerwaniu ścierniska,
kultywator Cenio można wyposażyć w razie
potrzeby w uniwersalny siewnik nabudowany
GreenDrill 200.
Cenio 3000 Super z płytko ząbkowanymi talerzami równającymi i wałem UW o profilu U.
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Doroczny zjazd dilerów firmy SaMASZ
Zjazd dilerów SaMASZ odbył się 25 października 2019 r. w siedzibie firmy w Zabłudowie. To już piąte spotkanie dilerów podlaskiego producenta. Uroczystość
zgromadziła partnerów biznesowych z całego kraju.
Zjazd był doskonałą okazją do podsumowania
części oficjalnej i wspólnym, pamiątkowym zdjęciu
wyników sprzedażowych, działań serwisowych,
goście spotkali się na wieczornym bankiecie.
oraz działań sprzedażowych części za- Zjazd był doskonałą okazją do podsumowania wyników sprzedażowych, działań serwisowych oraz działań sprzedażowych części zamiennych i marketingowych.
miennych i marketingowych. Spotkanie
zakończyło się uroczystym wręczeniem
nagród dilerom w kategoriach: najlepiej
prowadzona działalność serwisowa,
najlepiej prowadzona działalność w zakresie sprzedaży części zamiennych,
najlepsza współpraca marketingowa,
największa sprzedaż maszyn komunalnych, najwyższy wzrost sprzedaży
i największa sprzedaż. Ponadto Santander Leasing S.A. ufundował nagrody
także za największą sprzedaż z udziałem
finansowania fabrycznego SaMASZ. Po
Doroczny zjazd dilerów SaMASZ odbył się 25 października 2019 r. w siedzibie firmy w Zabłudowie. Uroczystość zgromadziła partnerów biznesowych z całego kraju.
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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
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