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AGRO SHOW
W BEDNARACH
POWRÓT PO
ROCZNEJ PRZERWIE
Po rocznej przerwie na terenie lotniska w Bednarach koło Poznania odbyła się Międzynarodowa
Wystawa Rolnicza AGRO SHOW. Mimo wielu obaw i dużej niepewności, związanej z roczną przerwą spowodowaną pandemią, impreza odbyła się bez przeszkód w dniach 24-26
września. Jej organizatorem jest Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Wystawę odwiedziło 125 tys. osób. Podczas
wydarzenia zaprezentowało się 536 firm. Wystawa okazała się rekordowa pod względem
prezentowanych nowości. Nie mogło na niej
zabraknąć rozstrzygnięcia konkursu Mechanik
na Medal.
(więcej na str. 2)
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XXII edycja Wystawy AGRO SHOW
Kiedy po pandemicznej przerwie przystępowaliśmy
do organizacji kolejnej edycji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW wielu z nas zastanawiało się, jak taka przerwa wpłynie na frekwencje.
Czy rolnicy, którym ta impreza jest dedykowana,
nie zapomnieli o nas, czy czekają, czy przyjadą,
czy może w poszukiwaniu nowości nie ograniczą
się tylko do wirtualnej, cyfrowej przestrzeni? To
były pytania i obawy naturalne w sytuacji, gdy
świat znalazł się na zakręcie. Obawy okazały się
płonne. Kolejna edycja naszej sztandarowej imprezy za nami i możemy odetchnąć z ulgą oraz
podziękować tym wszystkim, którzy w tym roku
pojawili się w Bednarach. Warto było podjąć
wysiłek i trud, by usłyszeć od wielu z Was: „Dobrze, że nie zrezygnowaliście”, „Dobrze, że kontynuujecie”, „Dobrze, że jesteście”. Dziękujemy
za ciepłe słowa i Waszą obecność. Dziękujemy
też wystawcom, którzy stanęli, jak zwykle, na
wysokości zadania i przygotowali atrakcyjną
ofertę. Okazało się, że roczna przerwa, paradoksalnie, nie tylko nie zaszkodziła, ale wręcz
pomogła i jeszcze podniosła atrakcyjność naszego AGRO SHOW. W czasie, gdy świat walczył
z pandemią producenci maszyn i urządzeń rolniczych nie siedzieli z założonymi rękami. A rezul-

taty tej pracy można było oglądać w Bednarach.
W tym roku prezentowano maszyny, o których
dwa lata temu mało kto jeszcze mówił i których nikt
nie miał okazji zobaczyć. W efekcie to była chyba
rekordowa edycja AGRO SHOW pod względem
prezentowanych nowości. Kombajny o ogromnej
wydajności, czy pierwsze w sektorze rolniczym maWystawę odwiedziło 125 tys. osób.

szyny autonomiczne przyciągały spragnionych nowinek technologicznych odwiedzających. Z kolei
bardzo bogata, w porównaniu z poprzednim edycjami AGRO SHOW, oferta maszyn do mechanicznego
usuwania chwastów z pól świadczy o umacniającym się trendzie rolnictwa opartego na naturalnych
metodach uprawy. To dobrze rokuje na przyszłość.

Po rocznej przerwie na terenie lotniska w Bednarach koło Poznania odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW.
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Cieszymy się, bo utwierdziliśmy się w przekonaniu,
które żywimy od samego początku, że bezpośredni kontakt przedsiębiorców z potencjalnymi klientami, do których kierowana jest oferta, jest najlepszą formą. Stwarza nie tylko możliwość prezentacji
walorów produktów, ale też możliwość rozpoznania
oczekiwań rynku. Jako organizatorzy dokładaliśmy
wszelkich starań, by ta wymiana informacji między stroną podażową i popytową rynku odbywała
się w jak najbardziej atrakcyjnej formie i otoczeniu.

było zobaczyć na żywo z trybun oraz na ekranie, na
których pokazywano zbliżenia poszczególnych elementów roboczych w trakcie ich działania. Maszyny
pracowały na polu pokazowym odzwierciedlającym
pola uprawne - zarówno nieuprawione, jak i obsiane
kukurydzą. Nowością był udział w pokazach drona,
które powoli stają się maszynami coraz bardziej użytecznymi w rolnictwie. Dron brał udział w pokazach
tylko w niedzielę, ostatniego dnia wystawy. Jako organizator wystawy zawsze stawialiśmy na edukację.
W tym roku również piątek przeznaczony był przede
wszystkim dla młodzieży. To tego dnia odwiedziło wystawę ok. 120 wycieczek ze szkół rolniczych z najróżniejszych regionów kraju. Również w piątek odbył się
finał konkursu Mechanik na Medal, w którym wyłoniono najlepszych mechaników maszyn w 2021 roku.
Laureatami konkursu zostali: Jakub Brylewski z firmy
Raitech, pierwsze miejsce, Mateusz Kakareko z firmy
Conractus Agro - drugi w konkursie i Krzysztof Chodorski z POM Augustów - trzecie miejsce. Rolnicy
chętni poszerzyć swoją wiedzę o nowe technologie
mogli wziąć udział w jednym z seminariów, które
organizowane były w trakcie wystawy. W programie
znalazły się tematy: „Rolnictwo precyzyjne z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej”, „Wykorzystanie
nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w pracy
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa”,
„Innowacja Tu i Teraz: Efektywne wdrażanie innowacji sektora rolno-spożywczego”. Dziękujemy za obecność i okazane nam zaufanie. Do zobaczenia za rok.

Wystawa odbyła bez przeszkód w dniach 24-26 września.

Mamy nadzieję, że to się udało. Potwierdzeniem tego
jest zapewne ogromne zainteresowanie pokazami polowymi, które stały się już znakiem firmowym AGRO
SHOW. Także w tym roku pokazy maszyn na żywo
były chyba najbardziej oczekiwanym i efektownym
elementem wystawy. Wzięły w nim udział maszyny
produkcji firm AGRO-MASZ, BEDNAR FMT, JOSKIN
POLSKA Sp. z o.o., KUHN Maszyny Rolnicze, Kujawskiej
Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak” oraz Manitou.
Zaletą prezentacji był fakt, że pracę sprzętu można
Jak zawsze ekspozycje maszyn wzbudzały ogromne zainteresowanie rolników.
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AGRO SHOW – podsumowanie pokazów polowych
Podczas tegorocznej Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach zwiedzający
mieli okazję zapoznać się z ofertą kilkuset wystawców. Dużą zaletą wydarzenia są pokazy maszyn rolniczych podczas ich pracy. Podczas wystawy zaprezentowano działanie różnorodnego typu sprzętu.
Wprowadzenie w życie założeń tzw. „Zielonego
Ładu” stawia przed współczesnym rolnictwem
wiele wyzwań. Do najważniejszych z nich należy ograniczenie zużycia chemicznych środków
ochrony roślin. Niepewna przyszłość glifosatu

innymi mechanicznego zwalczania chwastów.
Współczesność wymaga jednak i daje możliwość nowego spojrzenia na tą strategię, co było
jednym z elementów pokazów podczas tegorocznej Międzynarodowej Wystawy Rolniczej
AGRO SHOW. Zwrócono również uwagę na
nowe rozwiązania w zakresie stosowania nawozów organicznych. W pokazie wzięły udział
maszyny produkcji firm AGRO-MASZ, BEDNAR
FMT, JOSKIN POLSKA Sp. z o.o., KUHN, Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak”
oraz Manitou. Zaletą prezentacji był fakt, że pracę sprzętu można było zobaczyć na żywo oraz
na ekranach, na których pokazywano zbliżenia
poszczególnych elementów roboczych w trakcie
ich działania. Maszyny pracowały na polu pokazowym odzwierciedlającym pola uprawne - zarówno nieuprawione, jak i obsiane kukurydzą.
Podczas przejazdu brony mulczowej zwrócono
uwagę, że może być wykorzystywana zarówno
do przygotowywania pola w uproszczonej uprawie bezorkowej oraz w siewie bezpośrednim, jak

Pokazy maszyn zgromadziły tłumy widzów.

również przyczynia się do konieczności poszukiwania nowych rozwiązań. W pewnych elementach wiąże się to z powrotem do tradycyjnych metod stosowanych w rolnictwie, między

W trakcie przejazdu agregatu wielozadaniowego wskazano, że maszyna ma cechy zarówno brony talerzowej, jak i agregatu podorywkowego, co pozwala na
dokładne spulchnienie oraz wymieszanie resztek pożniwnych podczas jednego przejazdu.

www.pigmiur.pl
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i w pielęgnacji użytków zielonych. Wskazano, że
kąt natarcia palców roboczych i głębokość pracy
talerzy regulowane są we wspomnianej bronie
siłownikami hydraulicznymi, co pozwala na łatwe dostosowanie maszyny do warunków panujących na polu jest wyjątkowo proste. Wskazano
również na dodatkowe zalety brony - przystosowanie do połączenia z siewnikiem poplonów
oraz składanie hydraulicznie z zabezpieczeniem
do transportu. W trakcie pracy chwastownika
(brony uniwersalnej), podkreślono możliwość
wykorzystania maszyny w standardowych warunkach oraz na terenie użytków zielonych.
Zwrócono uwagę na hydrauliczne rozkładanie
ramy chwastownika, która pozwala na dopasowanie się podczas pracy do ukształtowania
terenu. Zapewnia to równomierne rozłożenie
nacisku oraz dużą szerokość roboczą maszyny,
umożliwiającą większą wydajność oraz zoptymalizowanie kosztów paliwa, pracę z większymi
prędkościami. Podczas przejazdu rozrzutnika
obornika wskazano, że wąska, specjalnie obniżona skrzynia rozrzutnika, w połączeniu z szerokimi kołami o dużej średnicy, umożliwia łatwość
jazdy i dobrą przyczepność maszyny do podłoża
w każdym terenie. Podkreślono, że w maszynie
tej osłonę adaptera można otworzyć na 100°
i umożliwić rozrzucanie głównie przez wałki, co
ułatwia pracę przy zbyt włóknistym materiale
(np. świeżym oborniku). Praca ładowarki przegubowo – teleskopowej pokazała, że maszyna

ta może udźwignąć 3,3 tony na wysokość 5,2
metra. Podkreślono, że konstrukcja urządzenia
zapewnia operatorowi bardzo dobry widok na
cały obszar roboczy, co pozwala na łatwiej manewrować maszyną na ograniczonej przestrzeni.
Wskazano na dużą zwrotność sprzętu, co zaprezentowano podczas wykonywania manewrów
ładowarki. Podczas pracy brony talerzowej do
płytkiej uprawy podkreślono, że wykorzystanie
maszyny do uprawy pożniwnej, może pozwolić
na ograniczenie ilości zużycia chemicznych środków ochrony roślin. Podejście takie zgodne jest
z założeniami obecnie wprowadzanych w rolnictwie regulacji prawnych. Zwrócono także uwagę
na dużą wydajność brony. W trakcie przejazdu
agregatu wielozadaniowego, znajdującego zastosowanie w uprawie bezorkowej, wskazano
na fakt, że maszyna ta ma cechy zarówno brony talerzowej, jak i agregatu podorywkowego,
co pozwala na dokładne spulchnienie oraz wymieszanie resztek pożniwnych podczas jednego
przejazdu. Wskazano, że możliwość pracy również po zdemontowaniu lemieszy pozwala na
osiągnięcie większych głębokości roboczych.
Precyzyjna orka w linii aż do skaju pola oraz zakończenie orki w jednej linii pokazał przejazd pługa.
Wskazano, że jego konstrukcja pozwala na pracę
w bruździe i poza bruzdą. Podkreślono znaczenie specjalnego kształtu długich odkładnic oraz
systemu umożlwiającego indywidualne unoszenia korpusów pługa. W trakcie prezentacji wozu

Praca ładowarki przegubowo – teleskopowej pokazała, że maszyna ta może udźwignąć 3,3 tony na wysokość 5,2 metra.
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asenizacyjnego wskazano na nisko położony
środek ciężkości maszyny oraz lekki, samonośny
zbiornik ze zintegrowaną ramą. Zwrócono uwagę na wyposażenie wozu w aplikator doglebowy
gnojowicy oraz kultywator z lekkimi talerzami.
Podkreślono, że rozwiązanie to pozwala na jednoczesną aplikację gnojowicy oraz podorywkę.
Konstrukcja wozu pozwala też na ograniczanie
napowietrzania gnojowicy, a w konsekwencji
zminimalizowanie strat azotu. Praca pielników
została zaprezentowana na polu obsianym kukurydzą. Podczas pracy tych maszyn największą uwagę zwracano na prześwity maszyn oraz
różne warianty sekcji roboczych i dużą różnorodność rozstawów. Podkreślono rangę wykorzystania w ich budowie kamer i możliwość pro-

wadzenia maszyn z wykorzystaniem nawigacji,
co pozwala na skuteczne zwalczanie chwastów
przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa w stosunku do rośliny uprawnej. Zwracano
uwagę na możliwość wyposażenia niektórych
urządzeń w opcjonalny sprzęt – system wysiewu nawozu lub opryskiwacz. Decyzja o zakupie
nowej maszyny do gospodarstwa powinna być
poprzedzona szczegółową analizą różnych rozwiązań dostępnych na rynku. Taką możliwość
daje wystawa AGRO SHOW. Pozwala nie tylko
na odwiedzenie stoisk wielu wystawców i rozmowę z przedstawicielami różnych firm z branży
rolniczej, ale pozwala zobaczyć działanie sprzętu
podczas pokazów, które odzwierciedlają warunki polowe.

Sprzedaż ciągników w Polsce - najnowszy raport
Przedstawiamy najnowszy raport dotyczący sprzedaży ciągników rolniczych w Polsce. Raport przygotowała Polska
Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Rynek ciągników nowych
We wrześniu br. zarejestrowano 1102 szt. nowych
ciągników. To kolejny miesiąc kiedy ilość rejestracji przekracza tysiąc sztuk. W sumie od początku
roku ilość rejetracji prekroczyła już próg 10 tys.
szt., zarejestrowano dokładnie 10 195 szt. nowych ciągników. To o 2648 szt. więcej niż w tym
samym okresie rok wcześniej. Wzrost w stosunku
do zeszłego roku to 35,1 %.

Najpopularniejsze marki
Po dziewięciu miesiącach br. liderem rynku jest marka New Holland z 1905 rejestracjami. To 458 szt.
więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland
to 18,7%. Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota.
www.pigmiur.pl

1140 szt. nowo zarejestrowanych ciągników, to 258
szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga 11,2 %
udziałów rynkowych. Marka John Deere z ilością
1068 szt. zajmuje trzecie miejsce. To o 151 szt. więcej niż w 2020 roku. Udziały rynkowe John Deere to
6
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10,5%. Marka Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce.
Zarejestrowano 981 szt. ciągników tej marki (230
więcej niż w tym samym okresie 2020 r.), co dało
9,6% udziałów rynkowych. Case IH zajmuje piąta
pozycję z ilością 749 szt. (156 szt. więcej niż w 2020

r). Udziały tej marki po dziewięciu miesiącach roku
to 7,3%. Zetor - na szóstym miejscu z ilością 691 szt.
zarejestrowanych maszyn (87 szt. więcej niż przed
rokiem). Pozwoliło to na uzyskanie 6,8% udziałów
rynkowych.

Sprzedaż przyczep rolniczych - najnowszy raport
Przedstawiamy najnowszy raport dotyczący sprzedaży przyczep rolniczych w Polsce. Raport przygotowała Polska
Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Rynek przyczep nowych
We wrześniu 2021 zarejestrowano 528 szt.
nowych przyczep rolniczych. Od początku
roku do końca września zarejestrowano w Polsce 6820 szt. nowych przyczep rolniczych. To
1478 szt. więcej niż w tym samym czasie przed
rokiem – oznacza to wzrost o 27,7%.

Najpopularniejsze marki
Pronar pozostaje liderem rynku. Notuje o 478 rejestracji więcej niż rok wcześniej. 2622 szt. zarejestrowanych nowych przyczep dało 38,4% udziałów
www.pigmiur.pl

rynkowych. Na kolejnych pozycjach w rankingu znalazły się: Metal-Fach z 927 rejestracjami i udziałami
13,6%, Wielton 619 szt. i 9,1% udziałów, Metaltech
– 572 rejestracji i 8,4% udziałów rynkowych.
7

www.agroshow.pl

Pełne raporty dotyczące rejestracji ciągników i przyczep przygotowywane są przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych i bezpłatnie
przekazywane firmom zrzeszonym w Izbie, na począt-

ku każdego miesiąca. Firmy chętne do przystąpienia
do Izby zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.pigmiur.pl/izba/
deklaracja-czlonkowska/.

Finał konkursu Mechanik na Medal
Podczas wystawy AGRO SHOW w Bednarach wyłonieni zostali najlepsi mechanicy i serwisanci
maszyn rolniczych w Polsce. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zorganizowała już po raz dziesiąty konkurs Mechanik na Medal. Od 1 kwietnia mechanicy mogli rejestrować się na dedykowanej stronie interentowej oraz rozwiązywać testy online.
W Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, 23
września w przededniu wystawy AGRO SHOW,
odbyła się pierwsza część finału konkursu polegająca na wykonaniu zadań praktycznych. Następnego dnia, już podczas wystawy, odbyła się
część teoretyczna konkursu. Pierwsze miejsce
w konkursie dla mechaników i serwisantów mawww.pigmiur.pl
8

szyn rolniczych Mechanik na Medal zajął Jakub
Brylewski z firmy Raitech Sp. z o.o. Na drugim
miejscu rywalizację w tegorocznym konkursie
zakończył Mateusz Kakareko z firmy Contactus
Agro. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Chodorski
z firmy POM Augustów. Zwycięzcom gratulujemy. Celem konkursu Mechanik na Medal jest nie
www.agroshow.pl

tylko wyłonienie najlepszego mechanika maszyn
rolniczych w Polsce, ale podkreślenie roli i znaczenia wykwalifikowanych pracowników w obsłudze
technicznej maszyn rolniczych, stymulowanie

wszechstronnego doskonalenia zawodowego
mechaników serwisowych, a także propagowanie usług serwisowych, jako ważnego obszaru
działalności gospodarczej.

Na zdjęciu: najlepsi mechanicy i serwisanci maszyn rolniczych w Polsce z organizatorami konkursu, w tym Józefem Dworakowskim, prezesem PIGMiUR oraz członkowie komisji konkursowej.

EuroSkills – europejski konkurs umiejętności zawodowych
Marek Wiącek zajął siódme miejsce podczas europejskiego konkursu umiejętności zawodowych EuroSkills. Konkurs odbył się w dniach 22-26 września w Graz w Austrii po długotrwałych przygotowaniach. Termin przesuwano kilka razy ze względu na pandemię. Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych po raz pierwszy zaangażowała się w zawody.
Marek Wiącek, który był laureatem konkursu Młody
Mechanik na Medal w 2019 roku, po niemal dwuletnim okresie przygotowawczym i wygranej wpodczas
wewnętrznej rywalizacji był reprezentantem naszej

branży w konkurencji technologia pojazdów ciężkich.
Tym razem nie udało się zająć medalowej pozycji. Marek zajął siódme miejsce. Dla nas była to cenna lekcja,
a dla Marka niesamowita przygoda i ważne doświadczenie na początku jego kariery zawodowej. Pokazuje
nam to również, że w kwestii szkolnictwa zawodowego mamy jeszcze dużo do zrobienia, aby konkurować
z młodymi specjalistami z innych krajów europejskich
przed nami ciężka praca. Laureatami konkursu zostali: Sandro Weber (Szwajcaria), Adrian Knapp (Niemcy) i Marcel Heher (Austria). Tymczasem przygotowujemy się do zawodów SkillsPoland, które odbywać się
będą w Gdańsku w dniach 25-26 listopada. Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest oficjalnym partnerem tej imprezy. W jej trakcie zostanie wyłoniony zawodnik, który będzie reprezentować naszą

Marek Wiącek zajął siódme miejsce podczas europejskiego konkursu umiejętności zawodowych EuroSkills.

www.pigmiur.pl
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tetu Przyrodniczego w Poznaniu, który był ekspertem
podczas zawodów, a wcześniej mentorem i trenerem, przygotowującym naszego zawodnika do startu. Więcej informacji o zawodach EuroSkills można
znaleźć na stronie: www.euroskills2021.com

Konkurs odbył się w dniach 22-26 września w Graz w Austrii.

Podczas konkursu EuroSkills Marek Wiącek reprezentował branżę w konkurencji technologia pojazdów ciężkich.

branżę w przyszłorocznych zawodach WorldSkills
w Szanghaju. W rywalizacji wezmą udział ubiegłoroczni trzej laureaci konkursu Młody Mechanik na
Medal oraz Marek Wiącek z dziką kartą. Słowa
uznania i wielkie podziękowania należą się panu
dr inż. Mirosławowi Czechlowskiemu z Uniwersy-

„Systemy agrotroniczne” - książka do pobrania ze strony PIGMiUR
Książkę „Systemy agrotroniczne”, wydaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn
i Urządzeń Rolniczych, można pobrać za darmo na stronie www.pigmiur.pl. Jedynym
warunkiem pobrania publikacji jest rejestracja na stronie internetowej Izby.
pojazdów i maszyn rolniczych. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na wyjaśnienie zagadnień
związanych z systemami pomiarowymi i ich zastosowaniem. Celem autorów było przedstawienie
w możliwie prosty
sposób omawianych
zagadnień,
jednak
bez ich znacznego uproszczenia. Ze
względu na tematykę książka może
stanowić podręcznik
wspomagający edukację uczniów techników
rolniczych
oraz może być pomocna dla wszystkich osób związanych
ze sprzedażą i serwisowaniem sprzętu
rolniczego.

W książce czytelnik znajdzie wyjaśnienie terminów i przedstawienie wybranych rozwiązań
technicznych, z którymi można się spotkać we
współczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych

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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Wystawy PIGMiUR w 2022 roku
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych serdecznie zaprasza na
kolejne wystawy o tematyce rolniczej, które odbędą się w 2022 roku.

Nowe firmy w szeregach Izby
Dwie nowe firmy zostały członkami Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOWALSKI oraz Agristal s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOWALSKI
Firma świadczy usługi transportu ciężarowego, rolnicze
oraz sprzętem budowlanym. Zajmuje się także handlem
maszynami rolniczymi. Usługi sprzętem budowalnym
obejmują między innymi prace załadunkowe i rozładunkowe, kopanie stawów i wymianę gruntów. Transport
ciężarowy to między innymi przewóz materiałów sypkich, a także ładunków ponadnormatywnych. Usługi rolnicze obejmują uprawę
ziemi, siewy, opryski, omłoty zbóż i rzepaku oraz zbiór buraków cukrowych.
Agristal s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy
Spółka specjalizuje się głównie w produkcji maszyn rolniczych. Produkty firmy
wykonywane są według dokumentacji
inżynieryjnej, jak również indywidualnych koncepcji kontrahentów. Wały uprawowe, agregaty i brony talerzowe, kultywatory wielozadaniowe to tylko przykłady z bogatej oferty przedsiębiorstwa.
Firma wykonuje także zlecenia na specjalne, indywidualne zamówienia.
www.pigmiur.pl
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Wiadomości z firm członkowskich
Dni Otwarte w Agroskład w Ujeździe i Łowiczu
Przedsiębiorstwo Handlowe Agroskład zorganizowało Dni Otwarte. Odbyły się one
w centrali firmy w Ujeździe oraz w oddziale w Łowiczu. To jedno z najważniejszych
wydarzeń odbywających się w firmie, przestrzeń do prezentacji dokonań firmy, możliwość dyskusji oraz uzyskania doradztwa w zakresie oferowanych produktów i usług.
Takie spotkanie to też doskonała okazja do poznania firmy od środka, jej pracowników oraz oferty produktowej, którą stale poszerzamy dostosowując się
do oczekiwań klientów. W tym roku event cieszył się
bardzo dużą popularnością, odwiedzili nas liczni zainteresowani z terenu działania naszej firmy i nie tylko.
Atrakcji i wrażeń nie brakowało. Całą imprezę prowadziło naszych dwóch kolegów, którzy choć na co dzień
zajmują się sprzedażą i logistyką to w roli wodzirejów
odnaleźli się znakomicie, w międzyczasie nasze biuro
opanowali animatorzy, którzy przygotowali mnóstwo
zabaw dla dzieci m.in. malowanie twarzy, bańki mydlane, gry i konkursy. Pomiędzy tymi aktywnościami
najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni lub
fotobudki. Odbyły się również liczne konkursy, które
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił podczas biegu
z kubkiem wody przez tor przeszkód, w przetaczaniu
opony bądź dojeniu krowy na czas. Pomiędzy konkur-

sami i zabawami goście mogli odwiedzać liczne stoiska
wystawowe firm, z którymi współpracujemy na co
dzień. W tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć naszych partnerów biznesowych. Takie spotkanie
to także doskonała możliwość zadania nurtujących
pytań ekspertom z różnych branż m.in. chemicznych,
nawozowych czy budowlanych. Gościem specjalnym
podczas Dni Otwartych byli żużlowcy z łódzkiego
Gościem specjalnym byli żużlowcy z łódzkiego Klubu Żużlowego „Orzeł”

Klubu Żużlowego „Orzeł”, którzy zaprezentowali swój
motor wyścigowy, opowiedzieli o treningach i przy-

Atrkacji i wrażeń nie brakowało, odbyły się między innymi liczne konkursy, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

www.pigmiur.pl
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można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w naszej
fotobudce. Dziękujemy wszystkim, tak licznie przybyłym gościom oraz wystawcom, którzy odwiedzili
naszą firmę podczas Dni Otwartych. Kolejne spotkanie za rok, liczymy na równie dużą frekwencję.

gotowaniach do wyścigów. Dużo emocji wzbudził
moment odpalenia motoru, podczas przejazdu po
placu żużlowcy pokazali jak duża moc drzemie w ich
maszynach. Dla wszystkich odwiedzających przygotowana była strefa chillout, w której można było
zjeść pyszną kiełbasę z grilla i odpocząć. Dodatkowo

Nowy okręt flagowy w ofercie pługów Amazone
Półzawieszany pług obrotowy Amazone Tyrok 400 to nowy okręt flagowy w ofercie
pługów. Większa moc i wyższa prędkość przy minimalnym zużyciu. Wraz z nowym
modelem firma Amazone wprowadza na rynek całkowicie nowy, półzawieszany pług
obrotowy z 7, 8 lub 9 korpusami do wyboru dla klasy ciągników 400 KM.
Nowy model pługa wyróżnia się wyższą wydajnością
nawet przy ciągłym obciążeniu, doskonałą jakością
pracy i najwyższą stabilnością. Jednocześnie model
Tyrok oferuje wysoki komfort dzięki bardzo prostej,
bezpiecznej i precyzyjnej regulacji.
Korpus pługa przemyślany aż po detale –
SpeedBlade zapewnia większą wydajność
Nowy korpus pługa SpeedBlade z opatentowaną,
bardzo dużą przednią częścią odkładnicy wyróżnia
minimalne zużycie korpusu. Przy zwiększeniu prędkości roboczej np. z 6 km/h do 10 km/h główny punkt
zużycia automatycznie przesuwa się w kierunku środka korpusu pługa. Główny punkt zużycia korpusu
SpeedBlade, nawet przy dużych prędkościach, znajduje się na powiększonej przedniej części odkładnicy,
a nie w obszarze listwy czy litego korpusu. W związku

z tym podczas użytkowania modelu Tyrok przy większych prędkościach, w pierwszej kolejności należy
wymienić tylko przednią część odkładnicy, gdy ulegnie ona zużyciu. Pozwala to zaoszczędzić duże koszty wymiany części ścieralnych w porównaniu z innymi
konstrukcjami. Kolejna zaleta z doskonałym efektem:
czubek lemiesza przykrywa płat lemiesza i chroni połączenia. Dzięki temu sprytnemu rozwiązaniu nie dochodzi do gromadzenia się resztek roślin ani sznurka.
Dodatkowo otwarty kadłub korpusu, ze względu na
swój kształt, zapobiega wbijaniu się ziemi pod kadłub.
Dzięki temu zachowany jest maksymalny uciąg korpusu pługa. Unikalny proces hartowania ©plus zapewnia
najwyższą jakość w produkcji części eksploatacyjnych
modelu Tyrok poprzez dodatkowe wprowadzenie węgla. W przypadku odkładnicy uzyskuje się bardzo dużą

Nowy, półzawieszany pług obrotowy Amazone Tyrok 400 dzięki bardzo dużej stabilności i nowoczesnej konstrukcji korpusu SpeedBlade tworzy optymalny
obraz pracy pługa przy prędkości od 8 do 10 km/h.

www.pigmiur.pl
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twardość, a tym samym gładką powierzchnię z przodu.
W ten sposób zapewniona jest długa żywotność części
ścieralnych. Tylna strona pozostaje względnie miękka,
a przez to odpowiednio elastyczna i odporna na uderzenia. Seria korpusów pługów SpeedBlade oferuje
wybór kształtów listew i korpusów, które można odpowiednio dostosować do konkretnego zastosowania.

ga po ominięciu przeszkody jest delikatnie opuszczany do ziemi przez siłownik hydrauliczny, co oszczędza
zużycie materiału. Nacisk wyzwalający maleje wraz ze
wzrostem wysokości podnoszenia korpusu. Siła wyzwalająca do 2000 kg może być bezstopniowo regulowana centralnie lub indywidualnie dla każdego korpusu
z osobna, w zależności od warunków eksploatacji.
Bezpieczna, wygodna i precyzyjna regulacja
zapewnia doskonały obraz pracy
Model Tyrok standardowo wyposażono w mechanicz-

Korpus pługa SpeedBlade z bardzo dużą przednią częścią odkładnicy. Czubek lemiesza przykrywa płat lemiesza i zabezpiecza miejsce połączenia.

Model Tyrok 400 to idealne połączenie solidnej ramy i dopasowanych korpusów, aby idealnie uprawiać rolę.

Przemyślana konstrukcja korpusów pługów w połączeniu z zaletami procesu hartowania ©plus zapewnia niewielkie zapotrzebowanie na siłę pociągową, a tym samym mniejsze zużycie paliwa. Do pracy w szczególnie
trudnych warunkach można zamówić czubki lemieszy
w wersji HD lub obrotowe wymienne czubki lemieszy,
które zapewniają krótki czas przezbrojenia i mniejsze
zużycie. Szerokie oczyszczenie bruzdy to kolejna duża
zaleta korpusów SpeedBlade, zwłaszcza przy coraz
szerszym ogumieniu ciągników.
Stabilność bez kompromisów
Dzięki masywnej prostokątnej ramie wykonanej ze stali o wysokiej wytrzymałości o wymiarach 200x150x10
mm, model Tyrok wyróżnia się wyjątkową stabilnością.
Zdecydowana przewaga nad zbyt słabo zaprojektowanymi ramami: rama nie wygina się podczas pracy, nawet
przy dużych obciążeniach. Zapewnia to równomierną
głębokość roboczą na całej długości i szerokości roboczej. Model Tyrok wyróżnia również nowy system
SmartTurn. Na poprzeczniaku szybki proces obrotu jest
hydraulicznie dwukrotnie zwalniany na krótko przed
końcem tego procesu. Zapewnia to do efekt tłumienia, który oszczędza materiał przy wciąganiu cylindra.
Nie ma potrzeby iść na kompromis w kwestii szybkości. Proces obracania zapewniający niskie zużycie jest
wykonywany w ciągu zaledwie 9 sekund. W intensywnych warunkach eksploatacji dostępna opcjonalnie
hydrauliczna ochrona przed przeciążeniami zapewnia
spokojną pracę, która oszczędza materiał. Korpus płuwww.pigmiur.pl

ną regulację szerokości roboczej. Opcjonalnie można
hydraulicznie i bezstopniowo dopasować szerokość
roboczą do warunków bezpośrednio z kabiny ciągnika. Największa zaleta w zakresie komfortu i precyzji
to nowa automatyczna regulacja pierwszego korpusu
AutoAdapt. Oznacza to, że w pługach Tyrok z płynną
regulacją szerokości roboczej, przy zmianie całkowitej
szerokości roboczej również przedni korpus jest automatycznie ustawiany hydraulicznie. Dzięki temu można
bezpiecznie i szybko radzić sobie ze zmieniającymi się
warunkami glebowymi oraz konfiguracją terenu i wykonywać perfekcyjną orkę. Regulacja głębokości roboczej odbywa się mechanicznie lub hydraulicznie za
pomocą bardzo dobrze amortyzowanego układu jezdnego, który pochłania również duże drgania. Duże koło
zapewnia nie tylko precyzyjne kopiowanie głębokości,
ale także optymalną ochronę gleby. Ponadto standardowe hydropneumatyczne zawieszenie koła zapewnia
maksymalny komfort jazdy i bezpieczeństwo podczas
transportu. Optymalną linię ciągu roboczego można
ustawić za pomocą obracającego się o 180° zaczepu
Tyrok. Dzięki zminimalizowaniu siły bocznej model zapewnia dodatkowe oszczędności w zakresie siły pocią15

www.agroshow.pl

gowej i zużycia paliwa. Dzięki różnym opcjom połączenia zaczep oferuje również maksymalną elastyczność.
Opcjonalnie model Tyrok można również wyposażyć
we wzmacniacz trakcji w celu zmniejszenia poślizgu.
Wówczas dodatkowy siłownik hydrauliczny przenosi
ciężar pługa na tylną oś ciągnika. Zapewnia to maksymalną siłę pociągową i jeszcze większą oszczędność
paliwa. Wszystkie funkcje hydrauliczne można wygodnie manualnie kontrolować z przodu zaczepu za pomocą centrali regulacyjnej SmartCenter.
Kompletne wyposażenie dla pełnej wydajności
Opcjonalne narzędzia wstępne umożliwiają uniwersalne dostosowanie nowego półzawieszanego pługa

obrotowego do wszystkich warunków pracy. Do czystej obróbki dużej ilości materii organicznej dostępne
są np. różne przedpłużki lub ścinacze. Aby zapewnić
lepsze prowadzenie pługa na zboczach, na lemieszach
można zamontować dodatkowe osłony. Opcjonalny
krój płozowy jest bardzo przydatny w regionach o kamienistych i zwięzłych glebach. Chroni on przed zużyciem krawędzie przedniej części odkładnicy i pozwala
uzyskać czystą bruzdę. Aby uzyskać szczególnie czyste bruzdy można zamontować na ostatnim korpusie
krój tarczowy. Do jednoczesnego zagęszczania firma
Amazone oferuje model Tyrok 400 z wychylnym ramieniem chwytającym do pracy z wałem ugniatającym.

Dzięki korpusom SpeedBlade pług Amazone Tyrok 400 osiąga maksymalną prędkość przy minimalnym zużyciu, oferując jednocześnie wysoki komfort obsługi.

Można konfigurować kolejne maszyny marki Joskin
Decydując się na dalszy rozwój w zakresie technik cyfrowych, firma JOSKIN ogłosiła kilka miesięcy temu uruchomienie konfiguratora online (www.my.joskin.com/sites/
configurator). Wprowadzenie tego narzędzia jednoznacznie potwierdza intencje Grupy,
która chce wykorzystywać rozwiązania cyfrowe, aby być jak najbliżej rolników.
Konfigurator dostępny jest zarówno na smartfonie,
jak i na tablecie lub komputerze, uzupełnia ofertę
narzędzi cyfrowych firmy (nowa strona internetowa,
digitalizacja salonu wystawowego, wirtualne zwiedzanie zakładów produkcyjnych itp.). Od początku
2021 roku rolnicy i fani marki mogą za pomocą kilku kliknięć zaprojektować sobie wybraną maszynę.
Przyczepy do bydła i spulchniarki były pierwszymi
maszynami, które można było samodzielnie skonfigurować. Od tego czasu wprowadzono jeszcze osiem
nowych konfiguratorów. W kategorii „hodowla” istwww.pigmiur.pl

nieją teraz odrębne narzędzia do konfiguracji kosiarek, rozdrabniarek, zbiorników na wodę i mieszadeł
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do gnojowicy. W segmencie „transport” odnotowujemy pojawienie się konfiguratora przyczep objętościowych, przyczep uniwersalnych, podwozi hakowych do kontenerów i wywrotek budowlanych.
Jeszcze trochę cierpliwości...
Zgodnie z początkowymi zapowiedziami do każdego produktu z oferty marki JOSKIN będzie kon-

figurator. Przed końcem września będzie można
konfigurować poszczególne serie przyczep platformoych. Konfigurowanie hitu sprzedażowego
marki, czyli wozu asenizacyjnego oraz osprzętu
rozlewającego, jak również przyczep skorupowych
i rozrzutników obornika będzie możliwe w październiku.

Przyczepy platformowe doczepiane – Wago TR
Joskin, po przejęciu w 2012 roku firmy Leboulch (francuskiego producenta wywrotek rolniczych, rozrzutników obornika i przyczep belowych), postanowił przeprojektować przyczepy platformowe Leboulch i dodać je do własnej oferty. Cel był prosty - wykorzystać
doświadczenie marki Leboulch, ale także technikę i postęp technologiczny marki JOSKIN,
aby stworzyć ulepszoną przyczepę platformową, dostosowaną do potrzeb rynku.
Oferta przyczep platformowych Joskin dzieli
się na modele ocynkowane i malowane. Chociaż
obie wersje mają taką samą
podstawową
konstrukcję, głównie
rurową, która
daje większą wytrzymałość na
skręcanie, ich budowa nie jest
całkowicie
identyczna. Przyczepy ocynkowane mają
platformę z blachy ze
stali HLE o grubości 4 mm
z podłużnymi
zagłębieniami na całej długości, co ma na celu
zwiększenie wytrzymałości podłogi. Aby uniknąć zastoju wody, w tych zagłębieniach znajdują
się otwory umożliwiające czyszczenie i szybki odpływ cieczy. Krawędzie boczne są lekko
podwyższone, co zapewnia większą stabilność
ładunku. Poza tym boki są wzmocnione profi-

lowaniem wzdłużnym. Seria przyczep ocynkowanych może być również dostępna z podłogą
z impregnowanego drewna (o grubości 4 cm).
Modele lakierowane (zieleń firmowa Joskin) są
wyposażone w antypoślizgową podłogę z karbowanej blachy. Mają również w specjalny profil
zewnętrzny z rantem o szerokości 2 cm
do bocznego zabezpieczenia
ładunku. Ogólnie oferta przyczep platformowych Joskin, zarówno
ocynkowanych, jak i malowanych, ma homologację zgodną
z normami europejskimi i francuskimi do roku
2025. We wszystkich doczepianych przyczepach
belowych marki Joskin wykorzystano najnowsze
udoskonalenia techniczne opracowane w różnych zakładach grupy. Modele ocynkowane są
produkowane w Polsce,
Modele lakierowane (zieleń firmowa JOSKIN) są wyposażone w antypoślizgową podłogę z karbowanej blachy. Mają
również w specjalny profil zewnętrzny z rantem o szerokości 2 cm do bocznego zabezpieczenia ładunku.
gdzie znajduje się ocynkownia grupy, a wersje
malowane w fabryce
Leboulch w Normandii. Wszystkie akcesoria
(dyszel, burty, osie itp.)
są identyczne w obu seriach i wykonane przez
wyspecjalizowane jednostki produkcyjne.
www.pigmiur.pl
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Zbiornik wielu zalet – AgriMaster S® Plus
Na rynku zbiorników pojawił się nowy, wielofunkcyjny zbiornik AgriMaster S® Plus
umożliwiający magazynowanie nawozów płynnych oraz np. wody. Czy ma on szansę
powtórzyć, a nawet przebić sukces innych zbiorników z serii AgriMaster S®?
Premiera pełna sukcesów
Firma Kingspan Water & Energy podczas tegorocznej edycji Targów Agro Show w podpoznańskich
Bednarach
zaprezentowała swój nowy
zbiornik – AgriMaster
S® Plus o pojemności
22 000 litrów, dedykowany nie tylko
do magazynowania
nawozów płynnych,
ale także wody, np.
poza sezonem opryskowym. Zapowiadany jako „szara
eminencja”, wzbudził
spore zainteresowanie wśród rolników.
- Jesteśmy dumni
mogąc dostarczyć
naszym Klientom innowacyjny produkt.
Nasz dział projektowy stale pracuje nas
rozwojem
naszych
zbiorników, aby jak najlepiej wpisywały się w potrzeby nowoczesnego
rolnictwa – komentuje Łukasz Maślach z działu
Premiera szarego AgriMaster S Plus podczas Agro Show 2021. Fot L. Maslach
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marketingu.
Przy produkcji zbiornika zastosowano sprawdzone
rozwiązania i parametry ze zbiorników AgriMaster S®.
Siła zaklęta w polietylenie
AgriMaster S® Plus zasilił szereg zbiorników produkowanych w fabryce w Rokietnicy pod Poznaniem. Polietylen to bardzo wdzięczny materiał – jest odporny
Stoisko Kingspan podczas Agro Show 2021.

Fot. J. Wittchen

na promienie UV, a także urazy mechaniczne. Firma
Kingspan obejmuje swoje zbiorniki na nawozy płynne
aż 10-letnią gwarancją oraz 2-letnią na wyposażenie.
– Wybór marki Kingspan to spokój na lata. Warto wspomnieć, iż nasze zbiorniki, w tym także AgriMaster S® Plus, mają najgrubsze ścianki na rynku,
co również przekłada się na ich trwałość oraz odporność na urazy mechaniczne. Dodając do tego wcześniej wspomnianą gwarancję otrzymujemy de facto
najlepszą jakościowo i serwisowo ofertę na rynku zapewnia Wojciech Malinowski, szef sprzedaży.
Duży i szary może więcej
Zbiornik AgriMaster S® Plus dostępny jest tylko w jednej pojemności. Jest ona jednak doskonale przemyślana.
- Pojemność 22 000 litrów umożliwia całocysternowe
dostawy nawozów płynnych 25 ton wraz z pozostawieniem przestrzeni 2500-3000 litrów na ich rozcieńczenie bezpośrednio w zbiorniku. Właśnie taka pojemność jest najbardziej poszukiwana przez rolników.
Szary kolor zbiornika nie jest przypadkowy - zapobiega
rozkwitowi glonów i pomaga nagrzać wodę do oprysków – wyjaśnia Wojciech Malinowski.
To pierwszy wielofunkcyjny zbiornik na polskim rynku,
18
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przystosowany do magazynowania zarówno nawozów
płynnych, jak i wody m.in. poza sezonem nawozowym.
Na uwagę zasługuje również wytrzymała, elastyczna linia napełniająca z zaworem na poziomie roboczym, dzięki której napełnianie zbiornika jest dziecinnie proste.
- Już na etapie projektowym stawiamy na ergonomię i funkcjonalność. Wszelkie proponowane
przez nas rozwiązania mają maksymalnie usprawniać pracę z naszymi zbiornikami – podsumowuje

Łukasz Maślach z działu marketingu.
Ważący 750 kg AgriMaster S® Plus swoją wagą zapewnia stabilność posadowienia, a najgrubsze na
rynku ścianki stanowią najlepszą możliwą ochronę
przed uszkodzeniem. Warto nadmienić, iż najwęższy
zbiornik w Polsce – o średnicy zaledwie 2,48 m – nie
wymaga dodatkowych zabezpieczeń ani mocowań
linami, co oznacza, że jest gotowy do napełnienia
praktycznie w chwili, gdy stanie w wybranym przez
klienta miejscu.

Zmiana sterów podczas jubileuszu firmy Agros-Wrońscy
Młode pokolenie przejęło stery w firmie Agros-Wrońscy. Jan i Maria Wrońscy, założyciele jednej z największych i najstarszych firm dystrybuujących sprzęt rolniczy marki New Holland w południowej Polsce, przekazali firmę swoim następcom. Proces sukcesji zarządu zakończył się 1 października w Zdanowicach podczas
jubileuszu 30-lecia firmy, w obecności klientów, partnerów i pracowników. Firma Agros-Wrońscy sp. z o.o. jest
laureatem wielu branżowych nagród, w tym Dealera Roku 2020 przyznawanego przez markę New Holland.
Maria i Jan Wrońscy, dotychczasowi członkowie zarządu dealera maszyn New Holland, po
30 latach pracy przeszli do Rady Nadzorczej a na
ich miejsce pojawiło się nowe pokolenie: Justyna Hołyś oraz Marcin i Tomasz Wrońscy. Nowy
zarząd, na czele którego stanął Marcin Wroń-

ski, będzie kontynuował realizację dotychczasowych celów firmy, jednocześnie stawiając na
strategię, która ma zachować wysoką pozycję
firmy na rynku i jednocześnie akcentuje potrzebę podjęcia wyzwań związanych z wymaganiami
polityki klimatycznej oraz trendami wyznacza-

Młode pokolenie przejęło stery w firmie Agros-Wrońscy. Jan i Maria Wrońscy, założyciele jednej z największych i najstarszych firm dystrybuujących sprzęt
rolniczy marki New Holland w południowej Polsce, przekazali firmę swoim następcom.
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jącymi przyszłość branży agro. Kolejną kwestią,
której wyzwanie rzuca nowy zarząd to popularyzacja tak zwanego „inteligentnego rolnictwa”.
– Zależy nam na tym aby każdy sprzęt jaki dostarczamy naszym Klientom był wyposażony w technologię przyszłości, bo ona podnosi rentowność
produkcji i wychodzi naprzeciw bieżącym wyzwa-

szych i najstarszych dostawców nowoczesnych
maszyn rolniczych w Polsce dał poznać się swoim
klientom poprzez hasło: pomagamy na każdym
polu. W tej chwili ma kilkanaście tysięcy stałych
klientów, którzy rozwijają swoje gospodarstwa lub
firmy na niebiesko-żółtych maszynach. Jan Wroński, Członek Rady Nadzorczej, były prezes firmy,
wspomina początki
firmy jako moment w
którym rolnictwo rozpoczęło szybkie zmiany.
- Po śmierci ojca, jako
23-latek, stałem się
głową rodziny i przejąłem obowiązki gospodarskie. Byłem też
kierownikiem warsztatu w pobliskiej spółdzielni produkcyjnej.
Wtedy praca na wsi była ciężkim znojem. Poprawy warunków pracy upatrywałem w coraz nowszych i lepszych maszynach. Gdy w kraju zmienił
się ustrój marzenia mogłem realizować we własnej
firmie. Czuję się spełniony gdy widzę jaka jest różnica w komforcie, bezpieczeństwie i efektywności
pracy na roli w porównaniu do tego jak pracowali moi rodzice. Takie zmiany są możliwe właśnie
dzięki maszynom marki New Holland – mówi Jan
Wroński, ustępujący prezes oraz założyciel firmy.
Agros-Wrońscy to jeden z najstarszych i największych w Polsce dystrybutorów nowoczesnych
maszyn rolniczych. Dostawca maszyn dla rolników jest również znaczącym pracodawcą w tej
części kraju. W tej chwili zatrudnia 100 osób.
Jest kluczowym dealerem największego producenta maszyn rolniczych New Holland. Jednocześnie oferuje maszyny światowych i polskich
marek w branży: Unia Group, Kuhn, Kongskilde,
Vaderstad, Hardi, Pomot Chojna, Metal Fach,
POM Augustów i Pronar. Poza sprzedażą maszyn Agros-Wrońscy zapewnia pełny serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Sklepy z częściami
zamiennymi są dobrze wyposażone a logistyka
dostaw działa sprawnie.

Proces sukcesji zarządu zakończył się podczas jubileuszu 30-lecia firmy.

niom z jakimi zmaga się ludzkość. Takie rozwiązania proponuje właśnie marka New Holland, z którą nasi rodzicie współpracują niemal od samego
początku działalności – mówi Tomasz Wroński,
wiceprezes zarządu Agros-Wrońscy.
Nowy zarząd widzi również wyzwanie w zwiększeniu wsparcia w obsłudze coraz bardziej wyrafinowanego i zaawansowanego technologicznie
sprzętu rolniczego. Będzie to realizować poprzez
zwiększenie potencjału serwisowego z jednoczesnym skróceniem czasu dostępu do serwisu
i zmniejszeniu odległości dojazdu mobilnych zespołów serwisowych. Jubileusz 30-lecia firma
Agros-Wrońscy zorganizowała w Zdanowicach,
w nowym obiekcie, oddanym do użytku latem
tego roku, obsługującym dotychczasowy i nowy
obszar firmy w województwie świętokrzyskim.
Uroczystość zgromadziła ponad 200 osób –
klientów, pracowników i przedstawicieli producentów nowoczesnych maszyn rolniczych w tym
kluczowego partnera CNH Industrial. Do końca
roku w siedzibie firmy Agros-Wrońscy w Strzelcach Wielkich oraz w trzech oddziałach w Zdanowicach, Szonowicach i Wróblewie z okazji 30-lecia
klienci oraz mieszkańcy będą zapraszani do udziału w urodzinowych promocjach. Jeden z najwięk-
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Marka New Holland na AGRO-SHOW 2021
AGRO SHOW to najważniejsze wydarzenie w dziedzinie techniki rolniczej i jedna z największych plenerowych międzynarodowych wystaw rolniczych w Polsce. Marka New Holland Agriculture wzięła udział
w tym ważnym wydarzeniu w dniach 24-26 września prezentując na swoim stoisku liczne nowości.
Publiczną premierę w Polsce miał ciągnik New
Holland T7.315 Heavy Duty PLM Intelligence,
nowa seria pras New Holland Roll-Bar 125 Rotor
Feeder i Roll-Bar 125 Rotor Cutter oraz kultywator

międzyrzędowy SRC, głębosz SUH 307RH i brona
talerzowa SDM. Obok stoiska New Holland Agriculture znajdowało się stoisko autoryzowanego
dealera Raitech. Łącznie na obu stoiskach zaprezentowanych zostało siedemnaście ciągników,
trzy kombajny, sieczkarnia samojezdna, osiem maszyn, dwie ładowarki teleskopowe i prasa BigBaler
HD. Jedną z integralnych części stoiska była strefa
poświęcona marce Kongsklide, gdzie zaprezentowanych zostało pięć maszyn: Zbieracz kamieni
SB5200, Siewnik ProfiLine, Pług CX2, Pielnik Międzyrzędowy Vibro Crop Intelli oraz Wóz Paszowy
VM14. Klientom marki New Holland chcącym uzyskać finansowanie fachową poradą służyli przedstawiciele CNH Industrial Capital, szczególnie w zakresie finansowania produktów objętych specjalną
ofertą finansowania fabrycznego. Najważniejszym
piątkowym wydarzeniem była wizyta na stoisku
pana Seana Lennona, wiceprezydenta Marki New
Holland, podczas której odbyło się oficjalne spotkanie z dealerami marki.

Na stoiskach zaprezentowano między innymi ciągniki.

Marki New Holland Agriculture nie mogło zabraknąć podczas tegorocznego AGRO-SHOW.
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