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AGRO SHOW
ODWOŁANE

ZARZĄD IZBY
PODJĄŁ DECYZJĘ
Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn

i Urządzeń Rolniczych podjął decyzję o odwołaniu wystawy AGRO SHOW 2020, która
miała odbyć się w dniach od 17 do 20 września w Bednarach, gm. Pobiedziska. Decyzja
została podjęta ze względu na dbałość o zdrowie Wystawców i Zwiedzających, w dobie pandemii COVID-19. To oficjalny komunikat jaki
wystosował Zarząd Izby w sprawie organizacji AGRO SHOW, największej plenerowej wystawy rolniczej w Europie. W ubiegłym roku
wystawę odwiedziło ok. 130 tysięcy osób.
Podczas imprezy swoją ofertę zaprezentowało
niemal 730 wystawców z kraju i z zagranicy.
(więcej na str. 2)
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AGRO SHOW w Bednarch odwołane
Niestety mimo olbrzymich chęci i starań, ryzyko
i niepewność sytuacji zmusiła nas do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. AGRO SHOW to największa
impreza wystawowa branży rolniczej w Polsce. Każdy związany z branżą odwiedzał ją co roku. Było to
już tradycyjne miejsce spotkań rolników, dealerów
i producentów maszyn, środków ochrony roślin,
nawozów i innych dóbr związanych z rolnictwem.
Tradycyjnie, każdy związany z branżą co roku planował przyjazd do Bednar. Weekend w drugiej połowie września zaplanowany był na wystawę AGRO

SHOW. Wyjątkowo w tym roku nie zobaczymy się
w Bednarach. Tym bardziej cieszą nas pozytywne
informacje, słowa wsparcia i zrozumienia dla naszej
decyzji, które płyną do nas od wystawców, rolników
czy dziennikarzy prasy branżowej. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Wierzymy, że w przyszłym roku
bez przeszkód spotkamy się na wszystkich wystawach AGRO SHOW: w lutym w Ostródzie na Mazurskim AGRO SHOW, w maju w Ułężu na Zielonym
AGRO SHOW oraz we wrześniu w Bednarach na
AGRO SHOW. Do zobaczenia!

AGRO SHOW to największa impreza wystawowa branży rolniczej w Polsce. Każdy związany z branżą odwiedzał ją co roku, jednak w tym roku z powodu pandemii impreza nie odbędzie się.

Maj bez Zielonego AGRO SHOW
Wystawa Zielone AGRO SHOW, planowana na 23 i 24 maja bieżącego roku, nie odbyła się ze
względu na sytuację epidemiologiczną. To największe w kraju wydarzenie przeznaczone przede
wszystkim dla rolników uprawiających rośliny zielonkowe, hodowców bydła i producentów mleka.
Wystawa w ostatnim czasie rozwijała się z roku na
rok. Jej silną stroną i najatrakcyjniejszym elementem są pokazy maszyn zielonkowych. W trakcie
Zielonego AGRO SHOW obywają się największe
demonstracje maszyn zielonkowych w Polsce. To
www.pigmiur.pl

doskonała okazja dla rolników - hodowców bydła i producentów mleka, aby w jednym miejscu
i czasie zobaczyć szeroki asortyment maszyn,
pracujących w takich samych warunkach polowych. W zeszłym roku w pokazach zaprezento2
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Wystawa Zielone AGRO SHOW, planowana na 23-24 maja, nie odbyła się ze względu na sytuację epidemiologiczną.

wało się 14 kosiarek, 8 przetrząsaczy, 2 agregaty
do pielęgnacji i podsiewu, 15 pras zwijających,
6 praso-owijarek, 4 owijarki, 5 przyczep zbierających oraz 2 sieczkarnie. Wystawa na stałe
zapisała się w kalendarzu imprez rolniczych.
Potwierdzeniem tego jest fakt, że rok temu impreza była pod wieloma względami rekordowa.
Wzięło w niej udział ok. 150 wystawców, którzy wystawili się na obszarze prawie 13 000 m².
W pokazach wzięło udział aż 56 maszyn.

Zielone AGRO SHOW to największe w kraju wydarzenie przeznaczone przede wszystkim
dla rolników uprawiających rośliny zielonkowe, hodowców bydła i producentów mleka.

Działania PIGMiUR w czasie epidemii

Epidemia koronawirusa to czas szczególny, również dla firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych. W takich chwilach ważne jest aby sprawnie działać i skutecznie dbać o interesy branży.
Szczególnego znaczenia nabiera wówczas motto: „duży może więcej”. Przyświeca ono firmom, które w 1998 roku
zdecydowały o założeniu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W tym trudnym czasie
PIGMiUR kilkakrotnie interweniowała i podejmowała działania w interesie firm zrzeszonych w Izbie.
15 czerwca bieżącego roku skierowane zostało pismo
do Janusza Wojciechowskiego, komisarza ds. rolnictwa, z prośbą o odroczenie terminów przejściowych
dotyczących wprowadzenia norm emisji spalin „Stage V”. Było to następstwem wcześniejszych działań
m.in. telekonferencji, która odbyła się 24 kwietnia br.
w ramach Komisji Europejskiej z udziałem instytucji
zaangażowanych w proces homologacji pojazdów
oraz maszyn. Dotyczyła ona pojazdów zarówno katewww.pigmiur.pl

gorii M, N, L, jak i T. W przypadku pojazdów kategorii T, postulowano m.in. o przesunięcie o 12 miesięcy
daty dotyczącej przepisów przejściowych, przed oficjalnym wdrożeniem etapu V.
14 maja Izba wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przedłużenie terminu
naboru wniosków do poddziałania 6.3 oraz 4.1.3 w ramach PROW 2014-2020. Termin został wydłużony
do 31 czerwca br.
3
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2 marca skierowano pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję
w sprawie rozpatrywania wniosków związanych z PROW 2014-2020. W piśmie Izba
zwróciła się m.in. z prośbą o umożliwienie
rolnikom realizacji wniosków częściowych.
Wniosek PIGMiUR został uwzględniony, o czym
zostaliśmy poinformowani w piśmie z Ministerstwa
z 10 kwietnia br. Stosowne pismo zostało również
wysłane do Premiera Rządu PR z prośbą o zainicjowanie istotnych działań dla naszej branży, których
podjęcie może przyczynić się do zmniejszenia

negatywnych skutków obecnej sytuacji. Za pośrednictwem organizacji CLIMMAR, wspólnie z organizacjami CEMA i CEETTAR, Izba wnioskowała
na poziomie europejskim w kwestii wsparcia firm
z branży maszyn i urządzeń rolniczych w czasie
epidemii koronawirusa. Pisma skierowane zostały
do Komisji Rolnictwa Unii Europeskiej. Wszystkie
pisma, o których mowa w powyższym materiale,
można znaleźć na stronie www.pigmiur.pl w specjalnej zakładce: KORONAWIRUS (www.pigmiur.pl/
koronawirus/dzialania-pigmiur/)

CLIMMAR zbadał wpływ pandemii na branżę
80% europejskich dealerów odczuwa wpływ COVID-19, 70% spodziewa się znacznego spadku obrotów i portfeli zamówień. To wyniki badania przeprowadzonego
przez CLIMMAR dotyczące wpływu pandemii na europejskich dealerów. Pokazują
one, że 80% uczestników badania odczuwa negatywne skutki zaistniałej sytuacji.
Dotyczy to w szczególności sprzedaży nowych maszyn.
Patrząc w przyszłość, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, 70% uczestników badania przewiduje znaczny
spadek obrotów i spadek zamówień. Na ankietę odpowiedziało 660 dealerów z 14 różnych krajów. Daje to
dobrą wskazówkę o skutkach i wpływie kryzysu COVID-19 na ich firmy. Badanie pokazuje, że skutki kryzysu są silnie odczuwalne przez firmy handlowe i dystrybutorów w europejskim sektorze maszyn i urządzeń
rolniczych. Główny „ból” odczuwany jest w dziale
sprzedaży firm dealerskich, w szczególności dotyczy
stagnacji sprzedaży nowych maszyn. Obecna sytuacja

www.pigmiur.pl

znacząco wpłynęła również na sprzedaż używanych
maszyn, ale w mniejszym stopniu niż na sprzedaż nowych. Wpływ kryzysu na obroty warsztatów naprawczych jest mniejszy. Generalnie firmy dealerskie wciąż
mają tu dość pracy. Wynika to częściowo z faktu, że
klienci, zwłaszcza w sektorze rolnym, po prostu musieli wykonywać prace wiosenne, a maszyny były do
tego w pełni wykorzystywane. Naprawa i serwis tych
maszyn były zatem wykonywane konsekwentnie, co
zapewniło, że praca w warsztatach firm handlowych
ogólnie pozostaje na akceptowalnym poziomie.

4
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Zasadniczo ok. 45% firm dealerskich twierdzi,
że oczekuje pomocy finansowej, aby przetrwać
kryzys. W przeciwieństwie do tego 13% firm
wyraźnie wskazuje, że nie potrzebuje środków
pomocy i może sobie bez nich poradzić. Pyta-

nie jakie środki pomocy są potrzebne, jasno pokazuje, że firmy chcą głównie akceptowalnych
warunków kredytu w bankach, ale także korzystnych warunków finansowania zapasów od
producentów i dostawców maszyn.

Perspektywy na nadchodzące miesiące są pesymistyczne, w odniesieniu do rozwoju portfela zamówień i obrotów firm dealerskich. Ponad

70% z nich wskazuje, że oczekuje znacznego
spadku, z czego 16% firm spodziewa się nawet
spadku o ponad 25%.

CLIMMAR to międzynarodowa organizacja założona
w 1953 r. Zrzesza 16 krajowych stowarzyszeń reprezentujących obecnie 19 185
dealerów i 158 799 pracow-

ników dealerów w europejskim sektorze maszyn
i urządzeń rolniczych. Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest członkiem
CLIMMAR od 2009 roku.

www.pigmiur.pl
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Konkursy PIGMiUR - koniec etapów online
Zakończyły się etapy online konkurów organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W kwietniu doświadczeni mechanicy - pracownicy zakładów serwisowych rozpoczęli rywalizację w konkursie Mechanik na Medal. W tym
samym miesiącu do konkursu przystąpili młodzi kandydaci do zawodu w konkursie
Młody Mechanik na Medal. Celem konkursów jest między innymi promocja zawodów
związanych z branżą maszyn i urządzeń rolniczych, współpraca z placówkami edukacyjnymi, a także podnoszenie kwalifikacji personelu oraz dbałość o jak najlepsze przygotowanie młodych mechaników do zawodu.
Mechanik na Medal
To najstarszy konkurs organizowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia
zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakładzie serwisowym maszyn rolniczych, wykonująca prace związane z naprawą maszyn rolniczych, a także przedsiębiorca prowadzący
zakład serwisowy maszyn rolniczych. W tegorocznej edycji konkursu do finałowej piątki zakwalifikowali się (kolejność alfabetyczna): Michał
Gużyński, Łukasz Kucharczyk, Wojciech Pryzmont, Krzysztof Szostek i Michał Toczyski.
Młody Mechanik na Medal
Młody Mechanik na Medal to konkurs organizowany przez Polską Izbę Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Konkurs adresowany jest do uczniów mechanizacji i agrotroniki, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę,
a w przyszłości pracować
w zawodzie
mechanika
maszyn
rolnic z ych.
Konkurs jest
ogólnopolski,
a zatem uczestnicy mają możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności z uczniami innych szkół z całego kraju. W tym roku po raz pierwszy konkurs to
również eliminacja do udziału w międzynarodowym
konkursie umiejętności zawodowych WorldSkills,
www.pigmiur.pl

który odbędzie się w 2021 roku w Szanghaju. Trójka laureatów przez rok będzie przygotowywana
do reprezentowania Polski na tych prestiżowych
zawodach. Niestety tylko jeden z nich będzie miał
możliwość wzięcia udziału w zawodach WorldSkills. Który? O tym przed zawodami zdecyduje
powołana do tego celu komisja. Z przyjemnością
informujemy, że w tegorocznym konkursie do
finału zakwalifikowali się (kolejność alfabetyczna): Bartosz Augustyn z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Oskar
Bełdo z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Mokrzeszowie, Mateusz Derda
z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych im.
Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, Dawid Goździelewski z Zespołu Szkół Centrym Kształcenia
Ustawicznego w Gronowie, Jan Leszczak z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, Cyprian
Liński z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, Sławomir Łukomski
z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych im.
Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, Paweł
Oleszczyk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach, Rafał Piechaczek z Zespołu Szkół w Komornie oraz Kamil Sapieżyński z Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Finalistom obu konkursów serdecznie gratulujemy.
Mimo odwołania wystawy AGRO SHOW finały
konkursów zostaną rozegrane. Według wstępnego planu odbędą się 25 września bieżącego roku
w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.
6
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Webinaria i szkolenia dla firm zrzeszonych w PIGMiUR
Trwa projekt szkoleniowy Akademia Handlu i Zarządzania PIGMiUR. Szkolenia skierowane są do firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem organizowane były webinaria, w których wzięło udział ponad 200 osób z 55 różnych firm.
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zaprasza do udziału w szkoleniach online.
Dla firm członkowskich udział
w szkoleniach
jest bezpłatny.
Webinarium
W ramach projektu Akademia Handlu i Zarządzania odbyły się dwa webinaria. Pierwsze zostało
zorganizowane 23 kwietnia. Jego temat to „Sprzedaż i zarządzanie w wyniku zmian rynkowych
związanych z koronawirusem”. Podczas webinarium poruszono następujące zagadnienia:
- Mobilni handlowcy a przestawienie się na sprzedaż telefoniczną,
- Skuteczny menedżer sprzedaży a realne rozliczanie działań handlowców,
- Jak zorganizować i prowadzić szkolenia produktowe on-line?,
- Obawy pracowników w dobie COVID-19,
- Trudne sytuacje w pracy z klientami,
- Rola serwisu firmy w dobie koronawirusa,
- Prowadzenie zdalnych szkoleń dla dealerów?,
- Zwalnianie pracowników i co dalej? Jak utrzymać najlepszych?,

- Organizacja pracy własnej czyli o tzw. home office,
- Motywowanie pracowników a główne obawy pracowników
w czasie kryzysu,
- Zarządzanie kryzysowe.
„20 błędów, które popełniamy podczas kontaktu z klientami - warsztat handlowy w branży
agro czyli co powinieneś wiedzieć o telefonicznej i bezpośredniej sprzedaży w obecnej sytuacji” to temat kolejnego webinarium, które odbyło się 21 maja. Było ono dedykowane przede
wszystkim handlowcom i menedżerom sprzedaży.
Skoncentrowano się na technikach sprzedaży kanałem telefonicznym i bezpośrednim. Oba wydarzenia były dostępne za darmo dla pracowników
firm zrzeszonych w Izbie. W sumie wzięło w nich
udział ponad 200 osób z 55 różnych firm.
Szczegóły dotyczące projektu szkoleń znajdują się na
stronie www.pigmiur.pl w zakładce: projekty/szkolenia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:
biuro@pigmiur.pl

Przygotowania do styczniowego EuroSkills
Europejski konkurs umiejętności zawodowych EuroSkills 2020, który miał się odbyć we wrześniu bieżącego roku, został przełożony. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 stycznia 2021 roku w Graz
w Austrii. Powodem sporego zamieszania w kalendarzu zawodów jest epidemia koronawirusa. Pandemia przerwała również cykl treningów trójki laureatów ubiegłorocznego konkursu Młody Mechanik na
Medal, organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Piotr Bryszak, Miłosz Augustyn oraz Marek Wiącek biorą udział w szkoleniach, aby ostatecznie jeden z nich, wyłoniony w wewnętrznych eliminacjach,
mógł reprezentować Polskę w konkurencji Technologia maszyn rolniczych i budowlanych. Dodatkowym
www.pigmiur.pl

powodem, przedłużającym przerwę w treningach,
była matura oraz egzaminy zawodowe, do których
przystępowali w tym roku Miłosz i Marek. Z początkiem lipca młodzi mechanicy mogli ponownie
rozpocząć treningi. W tym celu udali się do Gliwic,
7
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Piotr Bryszak, Miłosz Augustyn oraz Marek Wiącek biorą udział w szkoleniach, aby ostatecznie jeden z nich mógł reprezentować Polskę podczas zawodów EuroSkills.

aby wziąć udział w szkoleniu „Podstawy hydrauliki mobilnej w maszynach rolniczych i urządzeniach”, organizowanym przez firmę EMT-Systems Sp. z o.o. Program
tego trzydniowego kursu obejmował budowę i zasady
działania elementów hydrauliki siłowej stosowanej w maszynach mobilnych. Co ważne, kurs prowadzony jest w taki sposób, że bezpośrednio po
omówieniu zasady działania każdego z elementów
następuje praktyczne zapoznanie się z nimi na stanowisku. Umożliwia to ich przetestowanie podczas
pracy. Taka organizacja szkolenia umożliwia naturalne przejście od teorii do praktycznego zastosowania przyswojonej wiedzy, a jednocześnie gwarantuje
równy podział czasu szkolenia pomiędzy część wykładową i praktyczną. Wartym podkreślenia jest fakt,
że wykorzystywane podczas szkoleń stanowiska dydaktyczne zostały zaprojektowane i wykonane przez
pracowników firmy EMT-Systems Sp. z o.o. Oprócz zapoznania się z elementami hydrauliki siłowej, uczestniczy szkolenia mogli praktycznie zapoznać się z obsługą
nowoczesnych urządzeń stosowanych w diagnostyce
układów hydrostatycznych, czyli rejestratorów ciśnień,
natężenia przepływu oleju i prędkości obrotowych, jak
również analizatora klasy czystości oleju.
- Muszę przyznać, że nie znam lepiej wyposażonego
laboratorium hydrauliki siłowej. Większość dydaktyków z polskich uczelni może chyba jedynie marzyć
o takim wyposażeniu. Wszyscy jesteśmy bardzo zawww.pigmiur.pl

dowoleni z poziomu szkolenia i już wiem, że weźmiemy udział w kolejnym szkoleniu z cyklu, czyli HM2 pt.
Układy napędowe i sterowania w hydraulice mobilnej - mówi dr inż. Mirosław Czechlowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a jednocześnie
ekspert WorldSkills Polska i trener kandydatów do
udziału EuroSkills 2020.
Młodzi mechanicy mogli ponownie rozpocząć treningi.
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Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce
Przedstawiamy najnowszy raport dotyczący sytuacji na rynku sprzedaży ciągników rolniczych w Polsce opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Raport powstał na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Rynek ciągników nowych
Czerwiec był kolejnym dobrym miesiącem jeżeli chodzi
o rejestracje nowych ciągników. W minionym miesiącu
zarejestrowanono 1005 szt. nowych ciągników. Ponad
tysiąc rejestracji w ciągu jednego miesiąca po raz ostatni
zanotowaliśmy w grudniu 2018 roku. Na wykresie obrazującym ilość rejestracji od początku 2019 roku wyraźnie
rysuje się trend wzrostowy. W czerwcu ubiegłego roku
zarejestrowano 845 szt. nowych ciągników, to o 160 szt.
mniej niż w czerwcu 2020. Pierwsze półrocze br. jest też
wyraźnie lepsze niż dane z tego samego okresu w 2018

i 2019 roku. 4763 szt. w okresie styczeń-czerwiec 2020
to o 820 szt. więcej niż rok wcześniej, czyli o 20,8%.

Najpopularniejsze marki
W pierwszym półroczu bieżącego roku liderem sprzedaży
pozostaje New Holland z 962 rejestracjami. To daje 20,2%
udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 260 szt., kiedy to
notowaliśmy 702 rejestracje (wzrost o 37%). Na drugie miejsce
wysunęła się marka Kubota z 563 rejestracjami. To daje 11,8%
udziałów rynkowych. Kubota również notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 80 szt. (16,6%). John Deere spada na trzecie miejsce. Notuje 543 rejestracje, co daje 11,4%

udziałów rynkowych. John Deere, w przeciwieństwie do
dwóch pierwszych marek, w pierwszym półroczu rejestruje
mniej ciągników niż w analogicznym okresie 2019 roku. Różnica to 48 szt. (spadek o 8,1%). Na czwartym miejscu, jak przed
miesiącem, znajduje się marka Deutz Fahr z 485 rejestracjami i udziałami na poziomie 10,2%. Deutz Fahr notuje wzrost
w stosunku do pierwszego półrocza 2019 o 156 szt., czyli
47,4%. Piątkę, jak przed miesiącem zamyka Zetor. Wyniki tej
marki to odpowiednio 402 szt. i 8,4% udziałów rynkowych.

www.pigmiur.pl

9

www.agroshow.pl

Województwa i powiaty
Województwo mazowieckie jest liderem jeżeli chodzi o ilość
rejestracji nowych ciągników od początku roku 2020. W mazowieckim zarejestrowano 866 szt. nowych ciągników, to o 207
szt. więcej niż przed rokiem. Województwo mazowieckie odpowiada za 17,2 % wszystkich rejestracji w bieżącym roku.

Na drugim miejscu znajduje się województwo wielkopolskie
z ilością 525 szt. W lubelskim, które jest na trzecim miejscu,
zarejestrowano w ciągu sześciu miesięcy br. 460 szt. nowych
ciągników. Na przeciwnym biegunie znajduje się woj. lubuskie,
gdzie zarejestrowano tylko 93 szt. nowych ciągników i jest to
najniższy wynik spośród wszystkich regionów.

Topowe modele
Po sześciu miesiącach bieżącego roku najpopularniejszym modelem ciągnika jest Zetor CL 80 (podobnie jak przed miesiącem), który osiągnął 138 rejestracje. Kolejne modele to John
www.pigmiur.pl
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Deere 6120M z ilością 131 szt. Deutz Fahr 5110 G z ilością
102 szt. zajmuje trzecie miejsce. Na czwartym i piątym miejscu mamy reprezentanta marki New Holland – model TD5.85
z ilością 89 szt. oraz model T6.125 – 81 szt.
www.agroshow.pl

półroczu 2020 roku zarejestrowano 8289 szt. ciągników używanych. Jest to mniej o 778 szt niż przed
rokiem. Wynik ten oznacza spadek w stosunku do
poprzedniego roku o 8,6%. Miesiąc temu mówiliśmy
o spadku na poziomie 14,8%.

Rynek ciągników używanych
Na rynku ciągników używanych utrzymuje się tendencja, z którą mamy do czynienia w ciągu ostatnich
kilku miesięcy, kiedy to notowaliśmy spadek rejestracji
w porównaniu do poprzedniego roku. W pierwszych

www.pigmiur.pl

11

www.agroshow.pl

liderem we wszystkich kategoriach wiekowych poza najstarszą - powyżej 20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat, liderem pozostaje Massey Ferguson z ilością
750 szt.

Liderem rynku wtórnego w pierwszym półroczu br. nadal
pozostaje marka John Deere. Zarejestrowano 1199 szt.
ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 14,5%
udziałów w rynku używanych ciągników. John Deere jest

Sprzedaż przyczep rolniczych w Polsce
Prezentujemy najnowszy raport dotyczący sytuacji na rynku sprzedaży przyczep rolniczych
w Polsce przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Raport powstał na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Rynek przyczep nowych
W czerwcu bieżącego roku zarejestrowano 773 szt. nowych
przyczep rolniczych. Jest to już trzeci kolejny miesiąc, kiedy
notujemy lepszy wynik niż w miesiącu poprzednim. W stosunku do maja br. notujemy 179 rejestracji więcej. Porównując do czerwca 2019, tegoroczna ilość rejestracji jest wyższa
o 234 szt. Patrząc na cały okres od początku roku, notujemy 3253 szt. nowo zarejestrowanych przyczep rolniczych.
To o 860 szt. więcej niż przed rokiem, co daje wzrost o 36%.

Najpopularniejsze marki
Pronar pozostaje liderem rynku. W pierwszym półroczu br.
zarejestrowano 1357 szt. nowych przyczep tej marki. Jest
to o 378 szt. więcej niż rok wcześniej. Pronar na koniec
czerwca osiągnął 41,7% udziałów rynkowych. To wzrost
o 0,8 pp w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.
www.pigmiur.pl

Drugie miejsce z wynikiem 460 szt. zajmuje Metal-Fach.
Marka ta również notuje lepszy wynik niż przed rokiem.
137 szt. więcej niż rok wcześniej, pozwoliło na osiągnięcie 14,1% udziałów runkowych. Na trzecim miejscu jest
Wielton z wynikiem 283 szt. i 8,7% udziałów rynkowych.
Metaltech notuje 281 szt. i 8,6% udziałów rynkowych.
12
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Topowe modele
Tabela znajdująca się poniżej przedstawia sprzedaż
modeli przyczep rolniczych po sześciu miesiącach
2020 roku. Zestawienie ponownie otwiera model

www.pigmiur.pl

Pronar T653/2 z 247 rejestracjami. Na drugim miejscu również znajduje się model marki Pronar – T672,
ale ze znacznie niższym wynikiem - 95 szt. Pronar
PT612 zajmuje trzecie miejsce z ilością 86 szt.
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Rynek przyczep używanych
Na rynku używanych przyczep notujemy lekkie odbicie
w górę. W pierwszych sześciu miesiącach roku zare-

jestrowano 2407 szt. przyczep używanych. To o 67 szt.
więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 2,9%.

„Systemy agrotroniczne” - książka do pobrania ze strony PIGMiUR
„Systemy agrotroniczne” to książka wydana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń
Rolniczych. Można pobrać ją za damo na stronie www.pigmiur.pl. Jedynym, ale koniecznym warunkiem pobrania publikacji jest wcześniejsza rejestracja na stronie Izby.
Czytelnik znajdzie w książce wyjaśnienie terminów oraz
wiedzę na temat wybranych rozwiązaniań technicznych,
które można spotkać we współczesnych rozwiązaniach
konstrukcyjnych pojazdów i maszyn rolniczych. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na wyjaśnienie zagadnień związanych z systemami pomiarowymi i ich zastoso-

www.pigmiur.pl

waniem. Celem autorów było przedstawienie w możliwie
prosty sposób omawianych zagadnień, jednak bez ich
znacznego uproszczenia. Ze względu na tematykę książka może być podręcznikiem wspomagającym uczniów
techników rolniczych oraz wszystkie osoby związane ze
sprzedażą i serwisowaniem sprzętu rolniczego.

14
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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

15

www.agroshow.pl

Nowe firmy w szeregach PIGMiUR
W szeregi Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych wstąpiły trzy nowe firmy. To spółka PKO Leasing S.A., która została członkiem nadzwyczajnym oraz firmy Agro Tech
Junoszyn Sp. z o.o. i Horpol J.I.A.T. Horeczy Sp. J., które zostały członkami standardowymi.
PKO Leasing Spółka Akcyjna
Spółka należy do Grupy Kapitałowej PKO
Banku Polskiego
– największej instytucji finansowej w Polsce. Zapewnia szeroką sieć sprzedaży, mobilnych
Doradców i oferuje najwyższy poziom obsługi. Od powstania w 1999 r. nieprzerwanie
wspiera biznes – niezależnie od wielkości,
branży i rodzaju prowadzonej działalności.
Horpol J.I.A.T. Horeczy Sp. J.
Firma Horpol od ponad 40 lat jest liderem
w produkcji lamp do
pojazdów użytkowych. Misją firmy
jest produkcja idealnego oświetlenia,
które zapewni bardzo dobrą widoczność i bezpieczeństwo podczas pracy w każdych warunkach. W szerokiej ofercie produktów
znajdują się zarówno lampy tradycyjne, jak i nowoczesne, wykonane w technologii LED.
Agro Tech Junoszyn Sp. z o.o.
To młoda firma, prężnie działająca w branży
rolniczej. Jest generalnym
importerem
na Polskę firmy Böck
Silosysteme, która jest
liderem w produkcji
silosów oraz okryć
do kiszonki, firmy Tuchel Maschinenbau, której
oferta obejmuje m.in. zamiatarki, ścielarki, podgarniacze TMR, zgarniacze rusztów czy pługi śnieżne oraz firmy TeeJet Technologies, której produkty do
opryskiwania i precyzyjnego rolnictwa charakteryzują się najwyższą jakością. Jest również autoryzowanym
przedstawicielem na terenie zachodniej Polski niemieckiego producenta BvL.
www.pigmiur.pl
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13-14 lutego 2021
EXPO Mazury | OSTRÓDA

22-23 maja 2021
Lotnisko UŁĘŻ | powiat Ryki

23-26 września 2021
BEDNARY k. Poznania | gmina Pobiedziska

ORGANIZATOR WYSTAWY

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń, www.pigmiur.pl

www.pigmiur.pl
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Wiadomości z firm członkowskich
Nowe opryskiwacze zawieszane UF 1002 i UF 1302 firmy Amazone

AMAZONE rozszerza ofertę opryskiwacza zawieszanego UF 02 o dwa kolejne typy produktów.
UF 1002 ma objętość znamionową 1000 litrów i rzeczywistą 1100 litrów, UF 1302 ma nominalną
objętość 1300 litrów i rzeczywistą 1400 litrów. Oba typy mogą być stosowane ze składanymi poziomo belkami polowymi Q-plus od 12 do 15 metrów lub składanymi pionowo belkami Super-S1
lub S2 o szerokości roboczej od 15 do 30 metrów. Kompletna seria UF 02 obejmuje zatem zbiorniki o pojemnościach od 1000 do 2000 litrów. Dobrze znane typy opryskiwaczy zawieszanych
UF 901 i UF 1201 w segmencie średnich cen pozostaną w asortymencie.
Nowe opryskiwacze UF 1002 i 1302 są wyposażone
w specjalnie uformowany zbiornik polietylenowy ze
zoptymalizowanym środkiem ciężkości. Ze względu
na bardzo kompaktowy zbiornik, odległość między

roboczej opryskiwacza służy centrum obsługowe
SmartCenter. Jest ono zabezpieczone przed zabrudzeniem i zachlapaniem i uchylną osłoną po lewej
stronie maszyny. Poza centralnym rozmieszczeniem
wszystkich istotnych elementów obsługowych znajduje się tu także wydajny 60-litrowy rozwadniacz.
Stożkowy kształt i wysoka wydajność zasysania
zapewniają szybkie, bezakłóceniowe i całkowite
opróżnianie. Dzięki dyszy mieszającej, znajdującej
się w otworze odpływowym i wydajnemu przewodowi pierścieniowemu, możliwe jest również bezproblemowe rozwadnianie granulatów, takich jak
siarczan magnezu. Podczas zasysania i napełniania
ciśnieniowego w rozwadniaczu zawsze dostępna

Nowość w serii UF 02: Opryskiwacz zawieszany UF 1002 o objętości znamionowej 1000
litrów i belce polowej Q-Plus o szerokości 15 m.

Nowy opryskiwacz zawieszany UF 1302, tutaj z belką polową Super-S o szerokości 21 m,
uzupełnia serię UF 02.

punktami połączenia na dźwigniach dolnych a belką
polową została zredukowana do minimum. System
szybkiego łączenia umożliwia wygodny i bezpieczny
montaż i demontaż pomimo niewielkiej odległości.
Standardowy system podpór postojowych należy
odblokować z zewnątrz przed rozpoczęciem pracy,
a podpory wsuwają się automatycznie do pozycji
roboczej pod zbiornikiem. Do obsługi obiegu cieczy
www.pigmiur.pl
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Nowe opryskiwacze UF 1002 i 1302 są wyposażone w specjalnie uformowany zbiornik polietylenowy ze zoptymalizowanym środkiem ciężkości.

jest czysta woda. Za pomocą specjalnie zaprojektowanego 7-drożnego zaworu ciśnieniowego możliwe
jest również napełnianie zbiornika wody płuczącej
podczas napełniania poprzez ssanie. W maszynie
nad rozwadniaczem znajduje się pyłoszczelny schowek na osobiste wyposażenie ochronne. Do obsługi
zdalnej oraz do automatyzacji obiegu cieczy dostępny jest opcjonalny pakiet Comfort. Obejmuje on
automatyczne zatrzymywanie napełniania z węża
ssącego i – opcjonalnie – również napełniania pod
ciśnieniem. Podczas oprysku mieszadło samoczynnie reguluje się w zależności od poziomu napełnienia
zbiornika. Aby zapobiec tworzeniu się piany, w miarę zmniejszania się stanu napełnienia, zmniejsza się
wydajność mieszadła, aż do jego całkowitego wyłączenia. Pakiet zawiera ponadto automatyczną,
dynamiczną regulację mieszadła. Jeżeli wymagana
jest duża ilość cieczy na belce polowej, intensywność mieszania zostaje chwilowo obniżona. Gdy na
poprzeczniku wszystkie rozpylacze są zamknięte,
mieszadło pracuje z pełną mocą. Po pracy pakiet
Comfort umożliwia w pełni automatyczne mycie,
które można obsługiwać zdalnie z kabiny ciągnika.
Dodatkowo opryskiwacz UF 02 można wyposażyć
w urządzenie do ciągłego mycia wnętrza.
Dla belek polowych dostępne są różne przewody
opryskowe z armaturą sekcyjną TG oraz z pojedynczymi lub potrójnymi korpusami rozpylaczy (belki
Q-plus, Super-S1 i Super-S2). W belkach polowych
Super-S1 i Super-S2 można łączyć włączanie sekcji szerokości z systemem obiegu cieczy DUS. Do
www.pigmiur.pl

belki polowej Super-S2 i systemu AmaSwitch z potrójnymi lub poczwórnymi korpusami rozpylaczy,
firma Amazone oferuje także elektryczne oświetlenie LED każdego rozpylacza oraz standardowy
DUS pro. Do poczwórnego korpusu AmaSwitch dostępny jest również zestaw przedłużek do rozstawu
rozpylaczy co 25 cm. Zaletą szczególną jest to, że
zestaw przedłużek do rozpylaczy o rozstawie 25 cm
może zawsze pozostać na maszynie. W przypadku
stosowania węży wleczonych można również stosować
Do obsługi obiegu cieczy roboczej opryskiwacza służy centrum obsługowe SmartCenter

zestaw przedłużek. Aby zwiększyć pojemność o 1000
lub 1500 litrów, opryskiwacze UF 1002 i 1302 można używać ze zbiornikiem czołowym FT 1001 lub
FT 1502. Dzięki funkcji FlowControl+ przedni zbiornik jest całkowicie zintegrowany z obiegiem cieczy
w zawieszanym opryskiwaczu. Obieg cieczy podczas napełniania i pracy między zbiornikiem
przednim i tylnym jest całkowicie zautomatyzowany. Kierowca pracuje zatem tak samo, jak
z jednym zbiornikiem.
19
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Jubileusz 30-lecia powstania firmy BIN
Czym byłoby rolnictwo XXI wieku bez myśli przewodniej, jaką jest „rozwój”? Człowiek nauczył się czerpać z dobrodziejstwa ziemi i wykorzystywać jej potencjał. Starano się zwiększać jej produktywność poprzez stosowanie wydajniejszych technik, efektywniejszych nakładów lub postępu biologicznego, co wywarło wpływ również na produkcję roślinną, a co
za tym idzie - potrzebę magazynowania płodów rolnych.
- Jeszcze przed 1990 rokiem w głowie i sercu
jednego człowieka narodziła się potrzeba i koncepcja stworzenia dla potrzeb własnego gospodarstwa magazynu na ziarno. Tak powstały
pierwsze dwa silosy z blachy z perforowaną
podłogą. Po dziesięciu latach tych doświadczeń mój brat Zygmunt oficjalnie zarejestrował
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Rolnictwa „BIN”. Dziś obchodzimy jubileusz 30-lecia
powstania i z dumą potwierdzamy, że nasze
produkty zrewolucjonizowały przechowywanie ziaren zbóż, kukurydzy oraz nasion roślin
oleistych w Polsce – mówi Paweł Krzemiński,
prezes BIN.
Tradycyjne i kłopotliwe, bo wiążące się z dużymi stratami, przetrzymywanie zbóż w stodołach lub na klepiskach można obecnie zastąpić
specjalistycznymi i nowoczesnymi silosami płaskodennymi z aktywną wentylacją, zapewniającą możliwość długoterminowego przechowywania zbóż bez strat jakościowych.
Postawiliśmy na rozwój
- Stopniowo produkcję rozszerzyliśmy o urządzenia usprawniające proces załadunku i rozładunku z wykorzystaniem przenośników transportujących ziarno. W trosce o wysoką jakość
składowanego materiału i z uwagi na procesy
zachodzące w magazynowanym ziarnie wprowadziliśmy do oferty mierniki temperatur oraz
wentylatory. Z powodzeniem zaczęliśmy budować obiekty magazynowe o dużej pojemności
dostosowując się do rynku i rosnących oczekiwań naszych klientów – wspomina prezes BIN.
W kolejnych latach w ofercie firmy pojawiły się
silosy lejowe oraz silosy do przechowywania
paszy.
- Pod koniec 2019 roku przystąpiliśmy do
www.pigmiur.pl

wprowadzania do sprzedaży silosów płaskodennych z blachy falistej o ładowności od 500
do 5000 ton. Mają one do 19 metrów średnicy, a najwyższy aż 26 metrów wysokości. Ich
sprzedaż stale rośnie – widać, że było to dobre
posunięcie – podsumowuje Paweł Krzemiński.
Silosy można wyposażyć w podłogę stalową
Produkty BIN, poza rynkiem krajowym, znalazły uznanie na licznych rynkach europejskich.

lub betonową. Podłoga stalowa jest perforowana na całej powierzchni i może być postawiona na bloczkach betonowych lub na ruszcie
stalowym umożliwiającym montaż przenośnika
o wydajności do 150 t/h. Alternatywą podłogi stalowej jest podłoga betonowa z kanałami
wentylacyjnymi i kanałem technologicznym do
przenośnika rozładowczego. W silosach można
zamontować wielopunktową sondę do pomiaru temperatury ziarna, a zastosowany system
wentylacji umożliwia jego schładzanie i dosuszanie. Przy tak dużych ładownościach liczy się
również przeprowadzenie sprawnego procesu
załadunku i rozładunku silosu, co zapewniają
20
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dostępne urządzenia mechanizujące. Przy projektowaniu położono duży nacisk na wygodę
i bezpieczeństwo użytkowania. Zaprojektowano kanał bezpieczeństwa jako alternatywny sposób rozładunku, szerokie i bezpieczne
pomosty eksploatacyjne oraz wygodny właz
dolny.
Jakość i doświadczenie
W produkcji wykorzystywane są nowoczesne
maszyny sterowane numerycznie, a wieloletnie
doświadczenie i zaangażowanie pracowników,
wspieranych przez profesjonalną kadrę konstruktorów, prowadzi do ciągłego zwiększania
jakości produktów i usług. Firma współpracuje z dostawcami, których produkty spełniają
najwyższe normy w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Nawiązano kontakty i współpracę
z wiodącymi instytutami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi celem udokumentowania
i potwierdzenia skuteczności koncepcji konstrukcyjnych i technologicznych, uzyskując certyfikaty jakości oraz pozytywne wyniki badań

wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.
Dzięki temu wyroby firmy wielokrotnie odznaczane były branżowym uznaniem, a firma BIN
nagradzana licznymi wyróżnieniami.
Silosy i nie tylko
Silosy zbożowe stanowią wiodący produkt aleksandrowskiego przedsiębiorstwa i to właśnie z Kujaw
wyruszają we wszystkie strony świata. Produkty
BIN, poza rynkiem krajowym, znalazły uznanie na
licznych rynkach europejskich. Ponadto firma jest
producentem wiat rolniczych, wiat przystankowych
oraz szafek szkolnych, a pomocą i odpowiedzią na
problemy zmagających się z suszą rolników mają
być wdrożone do produkcji zbiorniki retencyjne.
- Niewątpliwie sukces osiągnięcia globalnej
sprzedaży silosów w ciągu 30 lat działalności,
w ilości ponad 67 tys. szt. o łącznej pojemności
około 6,2 mln ton zbóż, przyczynił się do cywilizacyjnego postępu polskiego rolnictwa w dziedzinie gospodarki zbożowej – z dumą podsumuje
Paweł Krzemiński, prezes BIN.

Jedna z ostatnich realizacji firmy BIN.

www.pigmiur.pl
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Zakłady New Holland wznowiły produkcję
Zakłady New Holland w Płocku i Kutnie z sukcesem wznowiły produkcję po czasowym zamknięciu,
podczas którego wprowadziły szereg procedur i rozwiązań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w czasie epidemii Covid-19. Obecnie większość zakładów produkcyjnych Spółki
oraz węzłów logistycznych marki New Holland wznowiła działalność i pracuje na pełnych obrotach.
siecią polskich dostawców, która w 2019 r. obejmowała ponad 460 firm.
Płock: dom dla kombajnów
zbożowych New Holland serii CX
Zakład w Płocku dedykowany jest głównie produkcji kombajnów zbożowych New Holland. W 2019

Rolnictwo jest jednym z głównych filarów polskiej gospodarki, a zakłady w Płocku i Kutnie,
produkujące maszyny rolnicze New Holland,
odgrywają kluczową rolę w tym sektorze. Rolnicy pełnią niezwykle istotną rolę producentów
żywności, a praca wykonywana przez nich jest
niezbędna z punktu widzenia całego społeczeństwa, ale określona jest także ścisłymi terminami
i nie może zostać przełożona na późniejszy czas.
Marka New Holland służyła nieprzerwanym
wsparciem dla rolników przez cały okres tymczasowego zamknięcia, a teraz wznawia produkcję, aby zapewnić im potrzebny sprzęt.
Fabryki w Płocku oraz w Kutnie zajmują łącznie
56,5 ha powierzchni produkcyjnej, w tym 15,5 ha
to budynki oraz zadaszone hale, w których pracuje blisko 1 900 osób. Obydwa ośrodki mają do
dyspozycji nowoczesne biura konstrukcyjne, centra badawczo-rozwojowe i najnowocześniejsze
maszyny pozwalające zachować doskonałą powtarzalność podczas produkcji maszyn rolniczych
oraz podzespołów. Stale współpracują z szeroką

Zakład w Płocku dedykowany jest głównie produkcji kombajnów zbożowych New Holland.

roku uruchomiona została zupełnie nowa linia
produkcyjna, wyposażona w najnowsze maszyny i urządzenia wspierając produkcję. Z linii tej
zjeżdżają kombajny CX, które od lat cieszą się
niegasnącym zaufaniem rolników w Polsce oraz

Obecnie większość zakładów produkcyjnych Spółki i węzłów logistycznych marki New Holland wznowiła działalność, pracując na pełnych obrotach.

www.pigmiur.pl
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na całym świecie. Płocka fabryka od dwóch dekad produkuje żółte kombajny oraz sprzęt rolniczy, będąc jednym z filarów rolnictwa w Polsce
i wpływając na rozwój regionu – w kontekście
inwestycji oraz zatrudnienia. Aktualnie zatrudnia
1 267 osób i jest jednym z największych pracodawców w mieście. W płockim zakładzie produkowanych jest 11 modeli pras rolujących, 11 modeli kombajnów i 34 modele zespołów żniwnych
– wszystkie z logo New Holland. W 2019 roku
obie polskie fabryki współpracowały z ponad
460 dostawcami z Polski.
Kutno: dom dla maszyn
towarzyszących New Holland
Zakład w Kutnie zajmuje się produkcją maszyn
rolniczych sprzedawanych pod logo New Holland
oraz Kongskilde. Obecnie zakład dysponuje dwiema
automatycznymi liniami lakierni. Jedna z linii została
też rozbudowana o dodatkową kabinę malarską pozwalającą na szybką zmianę kolorystyki, co usprawniło proces produkcji maszyn New Holland. W lutym
2017 kutnowska fabryka dołączyła do koncernu CNH
Industrial N.V. zmieniając nazwę na CNH Industrial
Kutno Sp. z o.o. Historia zakładu w Kutnie rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy wspólnie z duńską firmą
Cormall Agro Holding grupa 8 osób założyła spółkę
joint venture pod nazwą Danagri Pol. Dzięki podjętej współpracy, dotyczącej wytwarzania komponentów do maszyn rolniczych produkowanych przez
firmę Kongskilde Industries, w roku 1997 podjęto
decyzję o przyłączeniu Danagri Pol do grupy

Kongskilde zmieniając nazwę na Kongskilde Polska Sp. z o.o. To spowodowało, że kutnowska firma
otrzymała dostęp do nowych rynków, dzięki czemu
produkcja zaczęła się powiększać. Uzyskane unijne
dofinansowanie umożliwiło dalszy rozwój technologii oraz rozbudowę fabryki. W 2003 roku oddano do
użytku nowoczesny obiekt o powierzchni 11 300 m²,
zlokalizowaną w samym centrum Polski.
Produkcja na światowym poziomie
(World Class Manufacturing)
Fabryki w Płocku i Kutnie działają zgodnie ze standardami World Class Manufacturing, które są stosowane we wszystkich zakładach CNH Industrial
w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji, jakich
oczekują Klienci New Holland. Wyznacznikiem pozioFabryki w Płocku i Kutnie działają zgodnie ze standardami World Class Manufacturing.

mu jakości, będącym istotnym elementem w relacjach
z klientami jest certyfikat ISO 9001:2015. Dodatkowo
firma szczyci się certyfikatami systemów zarządzania:
środowiskowego – ISO 14001:2015, efektywnością
energetyczną – ISO:50001:2011 oraz bezpieczeństwem i higieną pracy – OHSAS 18001:2007.

Konfigurator maszyn online marki New Holland
Marka New Holland uruchomiła interaktywny konfigurator maszyn online. Daje on możliwość wyboru spośród
dziesiątek modeli i setek opcji. Niezależnie od wymagań można spokojnie poświęcić czas na przemyślenie oraz
dopasowanie maszyny do siebie. Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwala wybrać najlepszy
dla swoich potrzeb model i spersonalizować go online zgodnie z własnymi preferencjami.
Konfigurator online obejmuje wszystkie maszyny
z takich kategorii, jak ciągniki, kombajny zbożowe i hedery, prasy, sieczkarnie samobieżne, lekkie maszyny budowalne, maszyny towarzyszące
oraz inne specjalistyczne maszyny rolnicze.
www.pigmiur.pl

- W dzisiejszych czasach Klienci koncentrują się
na własnym zakresie działalności i chcą spersonalizować swoje maszyny zgodnie z ich konkretnymi wymaganiami. Po wysłuchaniu szczegółowych potrzeb naszych Klientów, postanowiliśmy
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Nowy konfigurator marki New Holland jest dostępny online. Obejmuje wszystkie maszyny, w tym ciągniki, kombajny zbożowe i hedery, prasy i sieczkarnie samobieżne.

udostępnić im to potężne narzędzie jakim jest
konfigurator online, aby spełnić ich oczekiwania.
W ten sposób Klienci mogą rozważyć wszystkie
dostępne opcje, a jednocześnie utrzymać dotychczasowe relacje z lokalnym Dealerem New
Holland – mówi Łukasz Chęciński, Marketing
Manager New Holland Agriculture Polska.

produktu - na przykład kombajnów lub ciągników - a następnie wyboru serii i wreszcie
konkretnego modelu. Strona związana z jednym
modelem oferuje serię rozwijanych menu dotyczących silnika, hydrauliki, kabiny itp., w których
można sprawdzić dostępne opcje i ostatecznie
wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie. Ceny
prezentowane w konfiguratorze
są cenami katalogowymi netto, w
celu uzyskania informacji o aktualnych promocjach i cenie
finalnej należy skontaktować się z autoryzowanym
Dealerem. Po sfinalizowaniu
kompletacji, konfigurator zlokalizuje najbliższego dealera
i prześle konfigurację e-mailem. Sprzedawca skontaktuje się, aby omówić dalsze
kroki. System wyśle również
ten sam e-mail ze wszystkimi
szczegółami specyfikacji, aby
można je było z łatwością
później je sprawdzić.
Aplikacja New Holland Grain
Loss Calculator (kalkulator strat
ziarna) ułatwi optymalne ustawienie kombajnu podczas zbliżających się żniw. New Holland oferuje aplikację Grain Loss Calculator (kalkulator strat ziarna)
na urządzenia mobilne, aby pomóc rolnikom w opty-

Marka New Holland uruchomiła interaktywny konfigurator maszyn online.

Konfigurator umożliwia przeglądanie wszystkich dostępnych produktów na rynku polskim.
Intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika
przez łatwą do wykonania sekwencję, rozpoczynając od wskazania żądanego segmentu
www.pigmiur.pl
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malizacji ustawień kombajnu i osiągnąć maksymalną efektywność i wydajność żniw. Aplikacja została stworzona dla użytkowników kombajnów
wszystkich producentów i modeli, co potwierdza
filozofię otwartego podejścia marki.
- Aplikacja jest wyrazem naszego ukierunkowania
na Klienta w dążeniu do ułatwienia pracy rolników i maksymalizacji jej wydajności. Opracowując aplikację mieliśmy na uwadze wszystkich rolników, a nie tylko posiadaczy kombajnów marki
New Holland, gdyż jesteśmy przekonani o tym,
że możemy razem pracować, by osiągnąć wspólny cel - zrównoważone i wydajne rolnictwo, które przy mniejszych nakładach potrafi zwiększyć
wydajność - wjaśnia Łukasz Chęciński.
Szybka, automatyczna kalkulacja pozwala ustawić optymalne parametry kombajnu i osiągnąć
maksymalną wydajność.
Za pomocą aplikacji Grain Loss Calculator rolnik

Aplikacja została stworzona dla użytkowników kombajnów wszystkich producentów i modeli.

New Holland oferuje aplikację Grain Loss Calculator (kalkulator strat ziarna) na urządzenia mobilne.

może określić straty ziarna, wykonując trzy proste czynności: podanie producenta kombajnu,
szerokości zespołu żniwnego i kosza sitowego,
następnie wybór uprawy roślinnej z listy zawierającej 30 różnych upraw i wprowadzenie plonu, a na koniec podanie ilości ziaren zebranych
z ziemi na ograniczonej powierzchni. Aplikacja
natychmiast oblicza straty ziarna i podaje wyniki
w procentach i kilogramach na hektar. Ponadto
oferuje ona pomoc przy rozwiązywaniu problemów, umożliwiając operatorowi dalszą optymalizację ustawień kombajnu i prowadząc go przez
kolejne kroki procesu. Korzystanie z aplikacji jest
całkowicie darmowe. Na opinię o marce New
Holland Agriculture składa się powodzenie klientów, producentów upraw i inwentarza, dostawców, winnic i dzierżawców. Firma przygotowała
dla nich najszerszą ofertę nowoczesnych produkwww.pigmiur.pl
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tów i usług: pełną linię sprzętu od traktorów przez
maszyny żniwne ładowarki teleskopowe, prasy
i sieczkarnie samobieżne oraz usługi finansowe
dostosowane do ich potrzeb i możliwości przez
specjalistę z dziedziny rolnictwa. Partnerem finansowym marki New Holland jest CNH Capital, która stanowi źródło finansowania kapitału
obrotowego i floty dealerów oraz oferuje konkurencyjne rozwiązania w zakresie finansowania zakupów i leasingu przez klientów nowego,
a także używanego sprzętu. Profesjonalna sieć
dealerów na całym świecie oraz dążenie marki
New Holland do doskonałości gwarantują wyjątkową obsługę każdego klienta. Więcej informacji
na temat marki New Holland można znaleźć w
witrynie internetowej www.newholland.com.
New Holland jest marką CNH Industrial N.V.
(NYSE: CNHI/MI: CNHI) światowego lidera

na rynku dóbr kapitałowych. Firma szczyci się
ugruntowanym doświadczeniem przemysłowym, szeroką gamą produktów i globalnym zasięgiem działania. Więcej informacji znajduje się
na stronie: www.cnhindustrial.com.
Aplikacja natychmiast oblicza straty ziarna i podaje wyniki w procentach i kilogramach na hektar.

GRIMME Technica nie odbędzie się
Tegoroczne targi GRIMME Technica, które planowo miały odbyć się od 1 do 4 grudnia 2020 r. zostają odwołane. Decyzję podjto ze względu na niewiadomy rozwój sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa i mając na uwadze ochronę zdrowia gości i pracowników. Od 2004 roku, co dwa
lata, targi GRIMME Technica organizowane są w siedzibie głównej w Damme.
- To bardzo trudna dla nas decyzja, gdyż targi
GRIMME Technica są dla nas jedną z najważniejszych imprez handlowych. Jednak w obliczu panującej niepewności, nie mieliśmy wyboru - twierdzi Christoph Grimme, dyrektor naczelny Fabryki
Maszyn Rolniczych GRIMME.
Do 31 grudnia bieżącego roku wszystkie targi i imprezy w grupie GRIMME na całym świecie są odwołane. Odnosi się to także do targów Potato Europe
we Francji oraz Beet Europe w Seligenstadt. Targi
i spotkania handlowe to bardzo ważny instrument
do pielęgnowania relacji z klientami i do pozyskiwania nowych klientów. Dlatego trwa praca nad
alternatywnymi i nowymi koncepcjami utrzymywania kontaktu z klientami i wymiany informacji.
W siedmiu zakładach grupy GRIMME w Niemczech, Danii, Chinach i w USA produkcja nie
została wstrzymana. Własna produkcja wielu
www.pigmiur.pl

części i podzespołów oraz najnowocześniejsze
procesy produkcyjne sprawiły, że grupa GRIMME poradziła sobie także w obliczu krótkotrwałych, ale krytycznych sytuacji w dostawie części. Wprowadzenie zaostrzonych zasad higieny
i zmiany w organizacji pracy pozwalają na konKomentowany pokaz nowości był jedną z wielu atrakcji na targach GRIMME Technica,
które w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, nie odbędą się.
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tynuację pracy we wszystkich placówkach na
świecie. Zaopatrzenie w części zamienne jest
zagwarantowane, a we współpracy z GRIMME
Premium Partnerami, zostało poszerzone o sklep
internetowy. Zagwarantowne są dostawa i serwis maszyn.
Grupa GRIMME
Rodzinne przedsiębiorstwo GRIMME powstało
w 1861 roku w Damme jako zakład kowalski. Obec-

nie zatrudnia ponad 2700 pracowników na całym
świecie. Od ponad 80 lat Fabryka Maszyn Rolniczych
GRIMME wytwarza najwyższej jakości maszyny rolnicze do ziemniaków, buraków i warzyw prowadząc
działalność w ponad 120 krajach na całym świecie. Do
grupy GRIMME należą przedsiębiorstwa ASA-LIFT w Danii, SPUDNIK w USA, INTERNORM i RICON w Niemczech, jak również 10 międzynarodowych spółek dystrybucyjno-serwisowych.

JOSKIN dostosowuje się do zmian na świecie
JOSKIN, podobnie jak inni producenci, zmienia swój sposób funkcjonowania, aby dostosować
się do zasad obowiązujących wskutek pandemii oraz decyzji rządowych. Firma chce między innymi pomóc swoim partnerom handlowym w zakresie sprzedaży online sprzętu.
- Nasi pracownicy, biorąc pod uwagę obecną sytuację, bez wahania zgodzili się na reorganizację
swoich stanowisk i godzin pracy, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Grupy JOSKIN, przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa.
Praca zdalna, wprowadzona na maksymalną skalę,
ma wiele zalet, ale w niektórych sytuacjach nie jest
to rozwiązanie łatwe ani idealne - informuje Didier
Joskin, dyrektor generalny.
Ogólnoświatowym priorytetem pozostaje zdrowie
i najwyższego uznania są wszelkie wysiłki i poświęcenie różnych grup zawodowych, począwszy od
pracowników służby zdrowia. Pandemia, jak każda,
również się skończy. Pierre Demianoff, asystent
dyrekcji, uważa, że nastąpi powrót do normalnego
zycia.
- Wczesniej czy później ekosystem, jakim jest gospodarka, znowu zacznie funkcjonować, w taki czy
inny sposób. Niektórzy próbują prognozować rzeczywistość, która po zakończeniu pandemii ma być
całkiem inna, jednak na początku z pewnością nie
ulegnie zasadniczej zmianie. Każdy rząd będzie musiał ożywić gospodarkę swojego kraju, nawet jeśli
terminy i sytuacja będą różne, w zależnosci od rynku - twierdzi Pierre Demianoff.
Produkcja zwolniła, sprzedaż spadła, jednak Pierre
Demianoff uważa, że ci, którzy mają plan działania
na przetrwanie tego okresu, poradzą sobie lepiej.
www.pigmiur.pl

Spowolnienie może posłużyć dalszemu rozwojowi. Dla firmy JOSKIN to czas na przemyślenie
ulepszenia organizacji produkcji oraz wytwarzanego sprzętu.
- Uproszczenia, elastyczność, bezpieczeństwo, ułatwienia to główne założenia, którymi kieruje się nasza firma, ale również rolnicy, dla których pracujemy.
Dobrym przykładem jest praca, którą wykonaliśmy nad całym programem przyczep do bydła marki
JOSKIN w celu ich dostosowania do europejskich norm,
obejmująca między innymi przekształcenie i rozszerzenie serii barierek z certyfikowaną możliwością
montażu na wszystkich istniejących przyczepach do
bydła marki JOSKIN - mówi Didier Joskin.
W obecnych, wyjątkowych warunkach JOSKIN chce
również pomóc partnerom handlowym w zakresie
sprzedaży online sprzętu, zachęcając swoich handlowców i dilerów, aby zwiększyli kontakty telefoniczne i mailowe z klientami oraz korzystali z reklam
na internetowych platformach rolniczych itp.
- Szukamy też rozwiązań, by zorganizować sprzedaż online, która szybko zostałaby wdrożona, aby
wesprzec dilerów w sprzedaży sprzętu z zapasów
po atrakcyjnej cenie. Aby kontynuować działalność, sektor maszyn rolniczych musi prowadzić
sprzedaż. Musi również chronić zdrowie wszystkich zaangażowanych w nią osób, ograniczając
maksymalnie kontakty - uważa Didier Joskin.
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