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ZIELONE
AGRO SHOW
POWRÓT
DO UŁĘŻA
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią do powiatu ryckiego i Ułęża wróciła
wystawa maszyn rolniczych Zielone AGRO
SHOW. Największe w kraju wydarzenie,
przeznaczone przede wszystkim dla rolników uprawiających rośliny zielonkowe,
hodowców bydła i producentów mleka odbyło się 21 i 22 maja. To piąta edycja wystawy w Ułężu i dziewiętnaste Zielone AGRO
SHOW w historii. W tegorocznej edycji
wystawy wzięło ok. 140 firm, w pokazach
zaprezentowały się 42 zestawy maszyn.
Organizatorem wystawy jest Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
(więcej na str. 2)

W TYM NUMERZE

۩۩

Zielone AGRO SHOW wróciło do Ułęża

۩۩

Walne Zgromadzenie Członków PIGMiUR

۩۩

Przygotowania do AGRO SHOW 2022

۩۩

Szkolenie z Homologacji maszyn rolniczych

۩۩

Wirtualny spacer po wystawie AGRO SHOW

۩۩

„Systemy agrotroniczne” – podręcznik dla uczniów

۩۩

Sprzedaż ciągników i przyczep

۩۩

Nowe firmy w szeregach Izby

۩۩

Konkursy Mechanik na Medal i Student na Medal

۩۩

Wiadomości z firm członkowskich

Zielone AGRO SHOW - firmy i rolnicy wrócili
Dwa lata przerwy to dużo, dlatego przygotowania
nie były wolne od obaw. Czy firmy zechcą zaprezentować się na wystawie, a rolnicy, tak jak w poprzednich edycjach, tłumnie przyjadą, aby zapoznać się z ofertami prezentowanych firm? Tak jak
w przypadku wrześniowego AGRO SHOW Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych liczyła, że wszystko wróci do normy i po
pandemii zarówno firmy, jak i rolnicy z radością
wrócą do standardowych form kontaktu. Dziś
można powiedzieć, że nie były to oczekiwania na
wyrost. Dopisała frekwencja i po stronie odwiedzających, i po stronie wystawców.
- Ponownie potwierdza się, że organizacja wystawy Zielone AGRO SHOW w Ułężu to dobra
decyzja. Mimo dwóch lat przerwy widzimy, że
jest ona bardzo dobrze odbierana przez rolników oraz przedsiębiorców działających w branży
rolnej na tym terenie. Przed imprezą włożyliśmy
dużo starań, aby przypomnieć rolnikom o wystawie i przekonać ich, by ponownie ją odwiedzili.
Nasze starania nie poszły na marne. Pogoda nas
w tym roku nie rozpieszczała, silny wiatr w sobotę utrudniał przeprowadzenie wystawy, tym

bardziej cieszy, że mimo tych trudnych warunków, wszystkie zaplanowane punkty programu,
w tym oczywiście pokazy maszyn na polach,
odbyły się zgodnie z planem - mówi Michał
Spaczyński, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
W tegorocznej edycji wystawy wzięło ok. 140
firm, w pokazach zaprezentowały się 42 zestaBardzo ważnym punktem wystawy były pokazy maszyn zielonkowych.

wy maszyn. Tak jak w poprzednich latach pokazy podzielone były na dwie części. W pierwszej
z nich prezentowały się kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki oraz agregat do użytków zielonych, w drugiej: prasy, praso-owijarki, owijarki,
przyczepy zbierające, przyczepa objętościowa

Wystawa maszyn rolniczych Zielone AGRO SHOW odbyła się 21 i 22 maja w Ułężu.
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i sieczkarnia. Dodatkowo w sobotę prezentowane były myjki ciśnieniowe przeznaczone do
mycia i czyszczenia maszyn. Według szacunków
PIGMiUR frekwencja na wystawie była porównywalna z tą w 2019 r. Tradycyjnie już na tym terenie, ale w tym roku także ze względu na pogodę, frekwencja dopisała szczególnie w niedzielę,
kiedy to na wystawie były tłumy rolników. Izba
jako organizator cieszy się, że po raz kolejny odbiorcy docenili pomysł i ideę otwartej platformy,
na której spotykają się dwie strony rolniczego
rynku: klienci, czyli rolnicy i firmy, które są dostawcami maszyn, urządzeń, środków i technologii potrzebnych w prowadzeniu nowoczesnych
gospodarstw rolnych. Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych docenia znaczenie cyfryzacji we współczesnym świecie i możliwości oraz perspektywy, jakie ona otwiera, ale

jednocześnie namawia rolników i producentów
do bezpośrednich spotkań i rozmów. Stworzone zostały do tego warunki i PIGMiUR jako organizator ma satysfakcję, że z tego gremialnie
skorzystali. Oprócz stoisk wystawców, po raz
pierwszy na wystawie, można było zobaczyć
prezentację jałówek, która została zorganizowana wspólnie z Polską Federacją Hodowców
Bydła i Producentów Mleka. W specjalnie przygotowanych boksach zaprezentowano pokaz
pielęgnacji jałówek – przygotowanie do wystawy oraz ocenę typu i budowy jałówek rasy PHF.
Ponadto Federacja na swoim stoisku prezentowała badanie składu pasz. Patronat honorowy
tegoroczną imprezą sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Impreza czynna była w godzinach 9-17. Wstęp na wystawę był wolny.

Zielone AGRO SHOW – pokazy maszyn
Zapoznanie się ze specyfiką pracy różnych maszyn rolniczych jest najlepszym sposobem
na wybór odpowiedniego sprzętu dla potrzeb danego gospodarstwa, a także na poznanie
nowinek technicznych. Idealną okazją do tego był udział w wystawie Zielone AGRO SHOW,
która odbyła się 21 i 22 maja na lotnisku Ułęż na Lubelszczyźnie.
Pokazy działania maszyn zielonkowych stanowią
bardzo istotny element Zielonego AGRO SHOW.
Prezentują one cały przebieg technologiczny prac,
które są wykonywane na użytkach zielonych. W tym
roku w dwóch pokazach wzięło udział 45 maszyn,
przy czym część prezentowana była tylko w sobotę

lub w niedzielę. Każdego dnia wystawy przed publicznością zaprezentowano 42 zestawy maszyn.
Nowe rozwiązania związane z budową i sposobem
działania tych urządzeń cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów. W pierwszym pokazie zademonstrowano pracę kosiarek wyprodukowanych

Każdego dnia wystawy przed publicznością zaprezentowano 42 zestawy maszyn.
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przez firmy Krone, Kuhn, New Holland Agriculture,
McHale, SaMASZ Sp. z o.o., SIP, Talex Sp. z o.o. Zaprezentowane maszyny miały zróżnicowaną szerokość roboczą. Można było obejrzeć pracę zarówno
pojedynczych kosiarek, jak i ich zestawów. Wśród
parametrów charakterystycznych dla tych maszyn,
zwracano uwagę między innymi na ich zdolność kopiowania terenu. Cecha ta ma swoje przełożenie nie
tylko w redukcji zużycia poszczególnych elementów
urządzenia, ale i odrywa istotną rolę w ograniczaniu
poziomu zanieczyszczenia zielonki. Uwagę przykuwały różne rozwiązania, które obejmowały między
innymi zastosowanie spulchniaczy i transporterów,
zabezpieczenia przeciw kamieniom, opcję szybkiej
wymiany noży oraz możliwość regulacji intensywności zgniatania. Zwiedzający mieli również okazję
zobaczyć pracę przetrząsaczy wyprodukowanych
przez firmy Krone, SaMASZ Sp. z o.o., SIP, SIPMA
S.A. Ciekawymi rozwiązaniami, odnoszącymi się do
budowy i działania tych urządzeń, były możliwość
montowania zestawu palców hakowych, praca
głównej przekładni w kąpieli olejowej oraz obecność
kalkulatora CO2. Zwracano również uwagę na cechy
materiałów, z których zostały wykonane elementy
robocze maszyn. Po przejeździe przetrząsaczy prezentowano pracę zgrabiarek firm Krone, Kuhn, SaMASZ Sp. z o.o. oraz SIP. Producenci tych maszyn

wykorzystali rozwiązania takie jak bezobsługowa
przekładnia karuzelowa, centralne odkładanie pokosu w kierunku jazdy czy możliwość pracy w różnych
trybach tworzenia rzędów zbieranej masy. W pokazie zademonstrowano także pracę agregatu do pielęgnacji i renowacji użytków zielonych firmy APV. W
budowie i działaniu tego urządzenia zwrócono
uwagę między innymi na hydrauliczną regulację
głębokości pracy wału i nacisku zęba, niezależne regulowanie agresywności każdego z dwóch
rzędów zębów brony oraz samoczyszczący wał
zębaty. Zaprezentowano również działanie myjki ciśnieniowej wyprodukowanej przez EHRLE
Sp. z o.o. W drugim pokazie wzięły udział prasy zwijające, zarówno stałokomorowe, jak i zmiennokomorowe, wyprodukowane przez firmy Fendt, John
Deere, Kubota, Mascar, Maschio-Gaspardo, McHale, New Holland Agriculture, SIPMA S.A.. Wśród
ciekawych rozwiązań należy wyróżnić między innymi układ umożliwiający szybkie zakładanie rolki
siatki, podwójny układ napędowy pasów, zabezpieczenia noży, czujniki równomiernego wypełnienia
komory, specjalnie zaprojektowany system uszczelek, czujniki zagęszczenia beli, układ wiążący belę za
pomocą „Kaczego Dziobu”, niezależne sterowanie
podbieraczem oraz monitoring poziomu podłogi za
pomocą potencjometru. Po przejazdach pras zwija-

Pokazy działania maszyn zielonkowych stanowią bardzo istotny element Zielonego AGRO SHOW.
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jących prezentowano pracę owijarek firm McHale,
SIPMA S.A., Talex Sp. z o.o. oraz Tanco. Wśród rozwiązań proponowanych przez producentów zaprezentowano system szybkiego załadunku bel, czujniki zerwania folii, stół dzielony motylkowo, system
teleskopowy „Tnij i Ruszaj” oraz możliwość owijania
beli dwiema rolkami folii jednocześnie. Podczas
trwania wystawy zademonstrowano pracę praso-owijarek produkcji firm Goweil, Krone, Kuhn, McHale
oraz Unia. W przypadku tych urządzeń zgromadzeni
zwrócili uwagę na funkcje umożliwiające wysoką jakość cięcia materiału, nowe rozwiązania w budowie
podbieraczy, możliwość przełączania noży w grupy,
innowacyjne systemy przenoszenia beli, czujniki
zerwania folii, blacha dociskająca pokos z rolką kopiującą oraz system umożliwiający automatyczne
odblokowanie kanału podawania paszy w razie jego
zapchania. Podczas pokazu zademonstrowano także sposób działania przyczep zbierających produkcji
firm Bergmann, Fendt, Krone, Pronar oraz Strautmann. Ciekawymi prezentowanymi rozwiązaniami,
odnoszące się do tych maszyn, były specjalnie skon-

struowane podbieracze, wirniki i rotory, mechanizm
krótkiego cięcia z wieloma nożami w jednym rzędzie,
zabezpieczenia noży przed ciałami obcymi, mechanizmy umożliwiające równomierne odkładanie paszy
i jej sprawny wyładunek, liczne funkcje automatyczne oraz sposoby regulacji ścian urządzeń. W czasie
trwania wystawy zaprezentowano również pracę
sieczkarni wyprodukowanej przez firmę John Deere.
Wartymi uwagi cechami zastosowanymi w tej maszynie były kabina zapewniająca doskonałą widoczność operatorowi, konstrukcja bębna tnącego dająca
dużą elastyczność rozdrabniania, czujnik mierzący
w czasie rzeczywistym poziom wilgotności i opcjonalnie zawartość składników pokarmowych, system
dawkowania zakiszaczy oraz nowy tryb podbieracza
do trawy. Maszyny biorące udział w pokazie zostały
zgłoszone przez ich producentów lub regionalnych
przedstawicieli. Po zakończonych pokazach zebrani
mieli okazję, w specjalnie przygotowanych do tego
boksach, bliżej przyjrzeć się poszczególnym maszynom oraz porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych firm.

Przygotowania do AGRO-SHOW w Bednarach
Trwają przygotowania do tegorocznej wystawy AGRO SHOW 2022, która odbędzie się
od 23 do 25 września w Bednarach. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem planu wystawy, który wkrótce zostanie przekazany firmom, które zgłosiły swój udział w wystawie.
Dopracowywany jest także program wystawy.
Tradycyjnie znajdą się w nim pokazy maszyn, któ-

www.pigmiur.pl

re odbywać się będą w każdy dzień od piątku do
niedzieli. W tym roku prezentowane będą pojazdy autonomiczne oraz maszyny do
nawożenia organicznego i wapnowania. W programie wystawy znajdzie się też finał konkursu Mechanik na Medal oraz pierwszej edycji
konkursu Student na Medal. Wystawa AGRO SHOW to największe
wydarzenie rolnicze w Polsce, co
przyciąga ponad 100 tysięcy zwiedzających. Już dziś zapraszamy
wszystkich do udziału w wystawie.
Bieżące informacje można śledzić
na stronie: www.agroshow.pl.
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Trwają przygotowania do tegorocznej wystawy AGRO SHOW 2022, która odbędzie się od 23 do 25 września w Bednarach.

Wirtualny spacer po wystawie AGRO SHOW 2021

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zaprasza na chwile wspomnień i proponuje, aby
jeszcze raz przenieść się do Bednar na wystawę AGRO SHOW 2021. Po raz pierwszy w historii udostępnione zostało unikalne i wyjątkowe na polskim rynku narzędzie, jakim jest wirtualny spacer po wystawie.
Spacer umieszczony jest na stronie www.agroshow.pl pod linkiem www. agroshow.pl/spacer3d/.

Udostępnione narzędzie umożliwia odwiedzenie
wystawy w formie spaceru 3D (zupełnie tak jak
znamy to z google maps), wideo spacer po wystawww.pigmiur.pl

wie, co daje wrażenie fizycznej obecności na wystawie (jesteśmy w centrum wydarzeń, w centrum
filmu z wystawy) oraz zwiedzenie wystawy z lotu
6
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ptaka. Ponadto spacer 3D uzupełniony jest o wyszukiwarkę, dzięki czemu w każdej chwili możemy
przenieść się na stoisko dowolnej firmy, która nas
w danej chwili interesuje. Mapa pozwala na przeniesienie się w dowolne miejsce wystawy. Istnieje
też możliwość obejrzenia pokazów maszyn rolniczych, wejścia na stoiska kilku wybranych firm
i zapoznania się z ich ofertami, które wyświetlają się w postaci informacji, zdjęć, filmów i linków
do stron. Cały czas mamy możliwość obracania
się w każdą stronę i kierowania się w dowolnym
kierunku. Działa również zoom, który pozwala na
zbliżanie i oddalanie oglądanych obiektów. Można też włączyć dźwięk, dzięki czemu odbiór sta-

je się jeszcze bardziej realistyczny. PIGMiUR ma
nadzieję, że zaproponowane przez nią narzędzie
przypadnie wszystkim do gustu i pozwoli jeszcze
raz odwiedzić wystawę AGRO SHOW i przy okazji
dostarczyć odwiedzającym całkiem fajnej zabawy.
Wirtualny spacer to narzędzie, które w kolejnych
edycjach będzie towarzyszyć każdej wystawie
AGRO SHOW, dzięki czemu aktualna wystawa
będzie obecna online przez cały rok, aż do kolejnej
edycji. Dla firm to doskonały sposób dodatkowej
promocji i prezentacji swoich produktów i oferty,
do czego PIGMiUR serdecznie zachęca, życząc
przyjemnego spaceru, miłych chwil i dobrej zabawy podczas zwiedzania.

Sprzedaż ciągników w Polsce

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych prezentuje najnowszy raport dotyczący
rejestracji ciągników. Raport powstał w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Rynek ciągników nowych
W czerwcu br. zarejestrowano 928 szt. nowych
ciągników. To gorszy wynik niż przed rokiem
o 309 szt., kiedy to zarejestrowano 1237 szt.
nowych ciągników. W sumie w pierwszym półroczu br. zarejestrowano 5598 szt. nowych ciągników i jest to gorszy wynik niż w analogicznym okresie 2021 roku o 897 szt. Oznacza to
spadek o 13,8% w stosunku do zeszłego roku.

Najpopularniejsze marki
Liderem rynku po sześciu miesiącach roku jest marka New Holland z 951 rejestracjami. To o 297 szt.
mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-czerwiec br. to 17,0%.
Marka John Deere z ilością 758 szt. zajmuje druwww.pigmiur.pl
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gie miejsce. To o 103 szt. więcej niż w 2021 roku.
Udziały rynkowe John Deere to 13,5%. Na trzecim miejscu znajduje się marka Kubota. 532 szt.
zarejestrowanych ciągników, to o 191 szt. mniej
niż przed rokiem. Kubota osiąga 9,5% udziałów
rynkowych. Marka Deutz Fahr zajmuje czwarte
www.agroshow.pl

8,6%. Case IH zajmuje piątą pozycję z ilością 467
szt. (23 szt. mniej niż w 2021 r.). Udziały tej marki po sześciu miesiącach 2022 roku to 8,3%.

miejsce i notuje 484 szt. zarejestrowanych maszyn. To 171 szt., mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po sześciu miesiącach roku wynoszą

Sprzedaż przyczep rolniczych w Polsce
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych prezentuje najnowszy raport dotyczący rejestracji przyczep. Raport powstał na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Rynek przyczep nowych
W czerwcu 2022 roku zarejestrowano 813 szt.
nowych przyczep rolniczych. To o 31 szt. więcej niż przed miesiącem. W sumie przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku zarejestrowano 4420 szt. nowych przyczep rolniczych.
To o 295 szt. więcej niż przed rokiem. Wynik
ten oznacza wzrost o 7,2%.

www.pigmiur.pl
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Druga w zestawieniu jest marka Metal-Fach z 430
rejestracjami i udziałami 9,7%. Trzecia w zestawieniu marka Wielton, notuje 8,1% udziałów rynkowych i 360 szt. zarejestrowanych przyczep. Marka
Metaltech zajmuje czwartą pozycję – 341 szt. zarejestrowanych przyczep i 7,7% udziałów rynko-

Najpopularniejsze marki
Pronar z ilością 1705 szt. zarejestrowanych nowych przyczep jest liderem po sześciu miesiącach
2022 roku. To o 49 szt. więcej niż rok wcześniej,
kiedy to zarejestrowano szt. 1656 przyczep marki Pronar. Udziały marki Pronar wynoszą 38,6%.

Rejestracja nowych przyczep rolniczych (szt.) z podziałem na marki w okresie styczeń - czerwiec
2021-2022

wych. Pełne raporty dotyczące rejestracji ciągników
i przyczep przygotowywane są przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych i na początku każdego miesiąca bezpłatnie przekazywane firmom

zrzeszonym w Izbie. Firmy chętne do przystąpienia do
PIGMiUR zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji znajduje się na www.pigmiur.pl/izba/deklaracja-czlonkowska/.

Mechanik na Medal i Student na Medal - poznaliśmy finalistów

Poznaliśmy finalistów pierwszego etapu konkursów Mechanik na Medal i Student na Medal. Studenci uczelni wyższych kierunków związanych z konstrukcją i eksploatacją maszyn oraz urządzeń
mechanicznych i mechatronicznych rywalizują w tym roku po raz pierwszy. Organizatorem konkursów jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Finaliści konkursu Mechanik na Medal
Pierwszy etap konkursu Mechanik na Medal,
prowadzony online, wyłonił pięciu finalistów,
którzy będą walczyć o zwycięstwo podczas wystawy AGRO
SHOW. Finał
konkursu składać się będzie
z części teoretycznej i praktycznej. O tywww.pigmiur.pl

tuł najlepszego mechanika maszyn rolniczych
oraz nagrody konkurować będą (kolejność alfabetyczna): Łukasz Kucharczyk z Chempest SA,
Konrad Ostrowski z Contractus Agro Sp. z o.o.,
Wojciech Pryzmont z Synchro Sp. z o.o., Robert
Szypczyński z PHU Perkoz Sp. z o.o. i Bartłomiej Zajkowski z Contractus Agro Sp. z o.o.
Finaliści konkursu Student na Medal
Po raz pierwszy w tym roku zorganizowany został konkurs dla studentów studiów kierunków
związanych z konstrukcją i eksploatacją maszyn
9
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ki z Wojskowej Akademii Technicznej, Adam
Ogrodowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Rafał Piechaczek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Michał Żabierek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Laureaci konkursu rywalizować będą jesienią w konkursie SkillsPoland, który wyłoni reprezentanta
na międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych EuroSkills, który odbywać się będzie
w przyszłym roku w Polsce.

oraz urządzeń mechanicznych i mechatronicznych. Po etapie online wyłonionych zostało
pięciu finalistów, którzy
zmierzą się z zadaniami praktycznymi w finale podczas wystawy
AGRO SHOW. Rywalizować będą (kolejność
alfabetyczna): Kacper Matyjewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Rafał Odolec-

Walne Zgromadzenie Członków Izby
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych odbyło się 22 czerwca w Toruniu. Podczas zgromadzenia wybrano prezesa zarządu Izby. Wybrano również przedstawicieli członków nadzwyczajnych do Rady Izby, a także prezydium Rady.
Obrady Walnego zgromadzenia poprzedzone były
wykładami przygotowanymi dla uczestników spotkania. Orka na ugorze - strategiczne spojrzenie
na nadchodzącą przyszłość, to wykład Wojciecha
Ławniczaka ze Strategy & Innovation Very Human
Services. Rolnictwo w dobie zmiany klimatu to temat
wykładu prof. dr hab. Bogdana H. Chojnickiego
z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ofertę
naukowo-badawczą Wojskowej Akademii
Technicznej, skierowaną do członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń

Rolniczych, przedstawił dr hab. inż. Adam
Bartnicki, dyrektor Centrum Transferu Technologii
Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas obrad
Walnego Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021 rok, wybrano Prezesa Zarządu, którym ponownie został Józef Dworakowski. Wybrano również przedstawicieli członków
nadzwyczajnych do Rady Izby, a także prezydium
Rady, w skład którego weszli: Artur Szymczak Przewodniczący Rady, Leszek Weremczuk - Wiceprzewodniczący Rady i Wiesław Kujawa - Wiceprzewodniczący Rady.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych odbyło się 22 czerwca w Toruniu.

www.pigmiur.pl
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Szkolenie z homologacji maszyn rolniczych
„Nieoczywiste fakty na temat homologacji maszyn rolniczych” to temat szkolenia zorganizowanego dla pracowników firm członkowskich Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń
Rolniczych. Szkolenie odbyło się 17 maja w Toruniu. Przeprowadzili je specjaliści z firmy Idiada.
Podczas szkolenia omówiono najistotniejsze problemy
związane z tematyką homologacji maszyn, w tym ideę
homologacji, proces, komunikację między producentem,

jednostką techniczną i władzą homologacyjną. Omówiono także rozp. UE 167/2013, obowiązki producenta,
importera, organu nadzoru rynku, a także wymagania ho„Nieoczywiste fakty na temat homologacji maszyn rolniczych” to temat szkolenia zorganizowanego dla pracowników firm członkowskich Izby. mologacyjne dla maszyn
rolniczych. Podczas szkolenia przedstawiono też
problematykę
homologacji komponentów,
omówiono kiedy trzeba
rozszerzać homologację, wymagania prawne
i praktyczne władzy homologacyjnej. W szkoleniu wzięło udział ponad
30 osób z 18 różnych firm.

„Systemy agrotroniczne” - podręcznik wspomagający dla uczniów
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.
W książce czytelnik znajdzie wyjaśnienie terminów i przedstawienie wybranych rozwiązań

www.pigmiur.pl

technicznych, z którymi można się spotkać we
współczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych
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.
11
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Przystąp do

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

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

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

PIGMIUR

Promocja firm członkowskich / informacje o firmach członkowskich umieszczamy na naszej

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

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

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

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

§

Uczestniczymy w pracach legislacyjnych / w ramach członkostwa firmy informowane są

o bieżących zmianach prawnych w branży. Wspólnie opracowujemy stanowisko w kwestiach
bezpośrednio związanych z branżą.

Sąd arbitrażowy / jest odrębną instytucją dającą możliwość szybszego rozpatrywania sporów.

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

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

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

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

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

www.pigmiur.pl
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Nowe firmy w szeregach PIGMiUR
Podczas ostatniego posiedzenia Rady
Izby w poczet członków Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych zostały przyjętych siedem firm. Członkowie nadzwyczajni to Burel Solutions, MX Polska Sp. z o.o., Zamet Zabielski Spółka Jawna, Industriehof Polska Sp.
z o.o., Merlo Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Rol/ex Robert Dziuba i Czajkowski Maszyny Sp. z o.o.
Burel Solutions
Spółka akcyjna działająca na rynku 32 lata. Siedziba firmy mieści się w Chateaubourg w Bretanii
we Francji. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji
i sprzedaży środków do przygotowania gleby, siewu i nawożenia dla rolnictwa. Rocznie produkuje ok. 4500 maszyn,
które trafiają do ponad 50 krajów.
MX Polska Sp. z o.o.
Firma rodzinna założona w 1951 roku przez Louisa Mailleux
w Acigné w Bretanii (Francja) produkująca początkowo
pługi. W 1963 roku przedsiębiorca Louis Mailleux zaprojektował i wyprodukował pierwszy model ładowacza czołowego. Dziś MX jest czołowym producentem ładowaczy
na ciągnikach w Europie. Firma jest obecna na wszystkich
kontynentach.
Zamet Zabielski Spółka Jawna
Firma działa już prawie 40 lat. Zaczynała od produkcji rozrzutników do obornika. Następnym produktem była
przyczepa samozbierająca
(T183/1). Kolejnym rynkowym sukcesem firmy okazał się ścinacz do zielonek,
w wersjach do zbioru trawy i ziół typu: mięta, szpinak, pietruszka itp. Obsypnik do pryzm (P427) to kolejna maszyna rolnicza,
która trafiła do asortymentu firmy. Najnowszym produktem to
wóz paszowy Fider.

www.pigmiur.pl
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Industriehof Polska Sp. z o.o.
Firma rodzinna, wiodący dostawca części do maszyn rolniczych
w Europie. Od 1975
roku zaopatruje zakłady
przemysłowe, głównych
producentów maszyn rolniczych oraz specjalistyczne firmy handlowe
w części wymienne, zużywalne i konstrukcyjne. Firma obsługuje także firmy z branży komunalnej. Wachlarz produktów obejmuje wyroby
standardowe oraz produkty wykonywane na życzenie klienta.
Merlo Polska Sp. z o.o.
To znacząca rodzinna Grupa przemysłowa, która projektuje, produkuje
i sprzedaje maszyny
marki „Merlo” oraz
„TreEmme” Produkty
firmy to pełna gama podnośników teleskopowych, tzw. sztywnoramowych, jak i obrotowych, betoniarek samozaładowczych DBM oraz uniwersalnych przenośników na gąsienicach Cingo.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Rol/Ex Rober Dziuba
Producent maszyn rolniczych, w tym agregatów uprawowo siewnych i ścierniskowych.
Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Przedborzu w województwie łódzkim. Firma
posiada nowoczesne biura konstrukcyjne, centra obróbcze i lasery
pozwalające zachować doskonałą powtarzalność części.
Czajkowski Maszyny Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych przystosowanych
do prowadzenia gospodarstwa w technologii Strip Till. Flagowym produktem firmy
są agregaty do uprawy pasowej serii ST
przeznaczone dla rolników średnio i wielkoobszarowych oraz maszyny przeznaczone
dla rolników mało obszarowych z serii STK.
Poza produkcją agregatów do uprawy pasowej firma produkuje również autorskie systemy siewne przystosowane do uprawy gleby w systemie Strip Till.

www.pigmiur.pl
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Wiadomości z firm członkowskich
Nowe maszyny firmy Agro-Tom
Firma Agro-Tom Tomasz Kaniewski, specjalizująca się w produkcji maszyn do uprawy, nawożenia oraz siewu, zaprezentowała nowe produkty. Działająca na rynku od ponad 7 lat
prężnie rozwijająca się firma nieustannie udoskonala i modernizuje aktualną ofertę swoich
produktów, jak również wprowadza do sprzedaży nowe maszyny.
Nowości w ofercie Agro-Tom
Kompaktowy agregat uprawowy – UPH
Wyposażony jest w zęby sprężynowe podwójne
ciężkie umieszczone na 3 rzędowej sekcji roboczej
regulowanej hydraulicznie. Agregat wyposażony
jest w wały płaskownikowe lub rurowe Ø500 i wał
crosskill Ø500. Maszyna występuje w wersji 5 m,
6 m, 7 m i 8 m.
Zestaw uprawowo-siewny ATSN RS
Przeznaczony jest do uprawy gleby i wysiewu nasion. Może pracować na glebach lekkich, średnich

na wyposażona jest w redlice talerzowe z kołami
kopiującymi. Zestaw występuje w wersji półzawieszanej o szerokości 3 m oraz 4 m.
Agregat wielozadaniowy BW
Posiada czterosekcyjną budowę: dwa rzędy talerzy
Ø510 na amortyzatorach gumowych, trzy rzędy redlic z zabezpieczeniem sprężynowym, jeden rząd talerzy Ø460 na amortyzatorze gumowym i wał. Głębokość pracy regulowana jest hydraulicznie. Wózek
transportowy został umieszczony centralnie. Maszyna występuje w wersji 3 m, 3,5 m i 4 m.
Agregat orkowo-podorywkowy APHW
Wyposażony w trzy rzędy elementów roboczych
o rozstawie 30 cm. Agregat wyposażony jest w systemie mieszania gleby z zabezpieczeniem sprężynowym. Talerze niwelujące za redlicami mocowane są
na amortyzatorach gumowych. Następnie umieszczone zostały wały doprawiające. W maszynie wózek został umieszczony centralnie. Głębokość pracy regulowana jest hydraulicznie. Agregat APHW
dostępny jest w wersji półzawieszanej o szerokości
3,6 m, 4,2 m i 5,4 m.
Agregat orkowo-podorywkowy APW
Wyposażony w trzy rzędy redlic o rozstawie 30 cm.
Elementy robocze są wyposażone w zabezpieczenia
sprężynowe lub kołkowe. W maszynie zastosowano
podwójny rząd talerzy zagarniających Ø460 – system
talerzowy T. Dodatkowo można wyposażyć w przedni
rząd talerzy na dyszlu. Agregat APW występuj w wersji 3 m, 3,5 m i 4 m.
Brona talerzowa/Agregat talerzowy AT Premium
Wyposażona jest w talerze Ø560 lub Ø610. Odległość
między rzędami wynosi 1050 mm. Głębokość pracy regulowana jest hydraulicznie za pomocą siłownika. Maszyna,
w wersji zawieszanej, występuje w wersji 3 m, 3,5 m i 4 m.

Firma Agro-Tom Tomasz Kaniewski zaprezentowała nowe produkty.

i średniozwięzłych. Wyposażony jest w talerzowy
system uprawowy Ø510 lub Ø560, wał oponowy
oraz redlice siewne talerzowe. ATSN RS występuje
w wersji półzawieszanej o szerokości 3 m oraz 4 m.
Zestaw uprawowo-siewny SPT RS
To siewnik pneumatyczny. Sekcja uprawowa składa się z agregatu talerzowego wyposażonego
w talerze Ø510 oraz wału oponowego. Zestaw
przeznaczony jest do wysiewu nasion zbóż, roślin
motylkowych, traw. Może pracować na glebach
lekkich, średnich i średniozwięzłych. SPT RS wyposażony jest w system wysiewających pneumatyczny oraz zbiornik o pojemności 1200 l. Maszywww.pigmiur.pl
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Rozsiewacz nawozów RNH XL Premium
Służy do rozsiewania nawozów sztucznych. Szerokość
rozrzutu rozsiewacza wynosi maksymalnie 28m. Występuje w dwóch pojemnościach: 2 500 l i 3 200 l.
Brona talerzowa/Agregat talerzowy ST-T
Składa się z połączenia dwóch bron talerzowych, dzięki czemu można podwoić szerokość roboczą i podnieść
efektywność pracy. Elementy robocze mocowane są
do ramy na zabezpieczeniach gumowych. Agregat po-

siada własny układ jezdny, który składany jest hydraulicznie. Maszyna występuje w wersji 8 m i 10 m.
Kompaktowy agregat uprawowy ST-U
Wyposażony jest w zęby sprężynowe oraz wały płaskownikowe lub rurowe i wały crosskill. Włóki wyrównują warstwę gleby. Głębokość pracy regulujemy,
zmieniając położenie redlic. Agregat uprawowy posiada własny układ jezdny, składany hydraulicznie. Maszyna występuje w wersji 8 m oraz 10 m.

Właściciele ALDO o kondycji rynku
Naszpikowana trudnościami postpandemiczna rzeczywistość gospodarcza, w jakiej obecnie
funkcjonujemy, dodatkowo została obciążona ekonomicznymi skutkami konfliktu w Ukrainie.
Niedobory komponentów dla przemysłu, rosnące ceny surowców i koszty kredytów, w połączeniu z obawami o dostępność środków do produkcji rolnej, mogą negatywnie wpłynąć nawet na
doskonale zarządzane biznesy. Andrzej i Leszek Długołęccy, właściciele firmy ALDO, działającej
w branży rolnej od blisko 25 lat, oceniają te zjawiska i kondycję rynku rolnego. Podpowiadają też
firmom zaopatrujących rolników jak radzić sobie w obecnej sytuacji.
maszynowym, gdyż jest on chyba najbardziej podatny na stagnację wywołaną przez niepewność?
- Część rolników wstrzymuje się z decyzjami dotyczącymi zakupu maszyn. Ta tenAndrzej i Leszek Długołęccy, właściciele firmy ALDO, działającej w branży rolnej od blisko 25 lat.
dencja szczególnie widoczna jest
wśród rolników korzystających ze
wsparcia instytucji finansowych.
Niemniej część klientów zakupy
realizuje, więc możemy mówić
o pewnym trendzie, ale nie o zatrzymaniu sprzedaży – twierdzi
Leszek Długołęcki.
Ostatnie dwa lata wymusiły
wiele modyfikacji w organizacji pracy, jednak dynamiczne
zmiany w polskim rolnictwie
trwają od 20 lat. Jakie zmiany
zaszły przez ten czas w zajuż mają poważne problemy, a cały czas zmagamy
chowaniach i oczekiwaniach klientów?
się z opóźnieniami dostaw spowodowanymi pande- Zmiana pokoleniowa spowodowała zwiększenie
mią. Do tego dochodzą zawirowania cen na rynku
zainteresowania innowacjami i unowocześniazbóż – mówi Andrzej Długołęcki.
niem parku maszynowego gospodarstw – uważa
Jak to wszystko wpływa na nastroje na rynku
Leszek Długołęcki.
- Odczuwalna jest niepewność spowodowana konfliktem w Ukrainie. Producenci maszyn, którzy byli
mocno zależni od dostaw komponentów z Rosji,

www.pigmiur.pl
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Andrzej Długołęcki dodaje, że klienci wiedzą
dużo więcej, w związku z tym więcej też wymagają od opiekujących się nimi doradców.
Wiedza rolników jest coraz bogatsza, co niewątpliwie jest zasługą upowszechnienia się dostępu
do internetu. Czy jest to wyłącznie źródło wiedzy, czy także sprzedaż przenosi się do sieci?
- Widać wyraźnie wzrost sprzedaży w segmencie
oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych.
Zakupy na potrzeby prac planowanych z wyprzedzeniem, coraz częściej dokonywane są online,
choćby w naszym sklepie aldomarket.pl - ocenia
Andrzej Długołęcki.
W internetowych sklepach można zamówić
zarówno części oryginalne, jak i zamienniki. Te
pierwsze mają opinię drogich, podobnie mówi
się o autoryzowanych serwisach. Czy słusznie?
- Wysokie ceny autoryzowanych serwisów to mit.
Klienci korzystający z naszego serwisu i oryginalnych
części argumentują swój wybór znanym powiedzeniem, kupujesz tanio – kupujesz dwa razy. Naszym
klientom oferujemy program Kubota Care zapewniający przedłużoną na pięć lat gwarancję i opiekę serwisu. Klient, który porówna dotychczasowe koszty
napraw ciągników innych marek, do zryczałtowanej opłaty zapewniającej lata bezpieczeństwa, już
nie będzie chciał sięgać po inne rozwiązania - uważa Andrzej Długołęcki.
Jednym z wyzwań stojących przed producentami rolnymi jest znalezienie wykwalifikowanych
pracowników. Czy można coś w tej sprawie zrobić z pozycji firmy z branży rolnej?
- Rzeczywiście dla wielu naszych klientów realnym
problemem jest brak następców. Nikłe zaintereso-

wanie młodzieży pracą w rolnictwie jest w naszym
przekonaniu po części pokłosiem braku adekwatnej
oferty placówek szkolnych. We współpracy z lokalnym zespołem szkół uruchomiliśmy nowy kierunek
nauki w zawodzie mechanika-operatora pojazdów
i maszyn rolniczych. Wierzymy, że kontakt uczniów
z nowoczesnymi technologiami w czasie zajęć praktycznych, realnie przełoży się na zwiększenie zainteresowania zarówno pracą w gospodarstwie jak
i w takich firmach jak nasza – podkreśla Leszek
Długołęcki.
Jakiej rady udzieliliby Panowie przedsiębiorcom
prowadzącym firmy podobne do ALDO, by mogli
je rozwijać przy rosnących wymaganiach rynku?
- Pierwszym celem jest zawsze uzyskanie optymalnej
rentowności. Można ją realizować na wiele sposobów,
ale moim zdaniem, najlepszym kierunkiem jest dążenie do maksymalizacji udziału rynkowego na już obsługiwanym terenie – twierdzi Andrzej Długołęcki.
Leszek Długołęcki podkreśla, że firma ALDO wyrosła w ścisłym powiązaniu z lokalną społecznością.
- Szczere zaangażowanie w sprawy lokalne, wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych, nie jest
dla nas działaniem z dziedziny PR, zależy nam na
rozwoju naszego regionu, dlatego to robimy. Jesteśmy uczestnikiem życia społecznego, dajemy coś od
siebie i czujemy, że to do nas wraca – podsumowuje Leszek Długołęcki.
Firma ALDO od 1999 roku zajmuje się sprzedażą i serwisem maszyn rolniczych oraz komunalnych, m.in. oferując renomowane produkty
Kubota oraz Kverneland. Ponadto specjalizuje
się dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań żywieniowych De Heus.

Nowe funkcjonalności aplikacji My New Holland™
Marka New Holland wprowadziła nowe funkcjonalności aplikacji My New Holland™ dla systemów iOS oraz
Android. W pamięci znajdują się dane wrażliwe klientów, dlatego firma dokłada wszelkich starań, by osobom
nieupoważnionym uniemożliwić do nich dostęp. W ostatnich dniach dokonana została aktualizacja, która
pozwala na dostęp do aplikacji za pomocą czytnika linii papilarnych oraz rozpoznawania rysów twarzy.
Wprowadzony na rynek w 2010 r. My New Holland ewoluował przez lata, dodając nowe funkcje
i zwiększając stopień integracji z różnymi zasowww.pigmiur.pl

bami internetowymi New Holland. Dziś oferuje
dostęp do wsparcia serwisowego dla wybranych
modeli maszyn, jeden punkt dostępu do świata
17
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informacji i usług, które pomogą Klientom zmaksymalizować wydajność sprzętu i nigdy nie przegapią specjalnej oferty dedykowanej dla maszyn

urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego do świata usług cyfrowych, które zwiększą ich
skuteczność w prowadzeniu firmy. Nowy, przejrzysty i intuicyjny układ, wraz z łatwą nawigacją, zapewniają bezproblemowy dostępnych do usług oferowanych za pośrednictwem portalu. Korzystanie
zarówno z portalu (www.my.newholland.com/poland/pl-pl), jak i aplikacji jest całkowicie bezpłatne.

New Holland w jego gospodarstwie. Portal oraz
aplikacja My New Holland™ stanowią doskonałe
wsparcie Klientów w ich codziennej pracy. Klienci muszą jedynie zarejestrować się w bardzo prostym procesie, aby uzyskać dostęp z dowolnego

Harvest Masters – szkolenia dla użytkowników kombajnów
Harvest Masters to coroczne szkolenia dla nowych użytkowników maszyn żniwnych
marki New Holland, które stały się już tradycją. Ich głównym założeniem jest pokazanie rolnikom, w jaki sposób najbardziej efektywnie i ekonomicznie użytkować maszyny.
Szkolenia dotyczą kombajnów, pras BigBaler oraz sieczkarni. Odbywają się w punktach
dealerskich, a także w gospodarstwach rolnych użytkowników.
Szkolenia są częścią pakietu przysługującego
każdemu nabywcy nowej maszyny żniwnej.

www.pigmiur.pl

Podczas szkoleń operatorzy nowych maszyn
mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami zastosowanymi w produktach marki New Holland oraz uzyskują
wskazówki dotyczące sposobów osiągnięcia
najlepszych wyników podczas prac polowych
i optymalnego wykorzystaniu potencjału maszyny. Spotkanie jest również okazją do dyskusji z ekspertami New Holland w zakresie
specyficznych warunków pracy, z jakimi spotykają się podczas swojej praktyki użytkow18
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Harvest Masters to coroczne szkolenia dla nowych użytkowników maszyn żniwnych marki New Holland.

nicy. Skorzystanie z bogatego doświadczenia
specjalistów New Holland jest niewątpliwie

wartością dodaną szkoleń Harvest Masters.
Od 2013 roku wzięło w nich udział ponad
4500 użytkowników. Szczegółowych informacji na temat programu Harvest Masters
mogą udzielić lokalni dystrybutorzy marki
New Holland.

Założenie szkoleń to pokazanie rolnikom w jaki sposób najbardziej efektywnie
i ekonomicznie użytkować maszyny.

Szkolenia to okazja do skorzystania z bogatego doświadczenia specjalistów New Holland.

www.pigmiur.pl
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Kurs na sukces grupy Grimme z Damme
Grupa Grimme z Damme, pomimo pandemii, problemów z naborem fachowców i następstw Brexitu, uzyskała w 2021 roku wyniki porównywalne z dobrymi wynikami osiągniętymi w 2020 roku.
Obroty wzrosły z 509,1 mln euro do 557,1 mln euro, o 9,43 %. Ponad 80 % obrotów zostało wygenerowanych poza granicami Niemiec. Wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne marek Grimme,
Spudnik, Asa-Lift, Internorm i Ricon wygenerowały wyższe obroty.
Wraz ze wzrostem obrotów w ostatnich latach wzrosła też liczba zatrudnionych, z 2700 do ponad 2850
pracowników na całym świecie. 1850 osób zatrudnionych jest w Niemczech. Główny udział w obrotach
wielkości 384,5 mln euro, po 363,9 mln euro w roku
2020, ma Fabryka Maszyn Rolniczych Grimme i jej
spółki handlowo-serwisowe. W Belgii, Francji, Rosji i Chinach wzrosły zarówno udziały w rynku, jak

py Grimme, pod kierownictwem Rainera Borgmanna
wraz z załogą liczącą 420 pracowników, wypracowała
w 2021 roku zyski w wysokości 110 mln euro. Spudnik
jest czołowym producentem maszyn do ziemniaków
Samobieżny kombajn do szpinaku z chroniącym glebę gąsienicowym układem
bieżnym firmy Spudnik, jest zbudowany ze stali nierdzewnej, aby spełnić wymagania to otrzymania najbardziej wymagających certyfikacji (Food-Safety).

Główny zakład produkcyjny i siedziba główna grupy Grimme w mieście
Damme w Dolnej Saksonii.

i w coraz wyższym stopniu także maszyn do buraków
cukrowych i warzyw w Ameryce Północnej. Z nowym
samobieżnym kombajnem do szpinaku ze stali nierdzewnej, Spudnik wyznacza nowy kierunek w branży
warzywniczej. W 2013 roku firma Grimme przejęła duńską spółkę Asa-Lift, specjalizującą się w produkcji maszyn do warzyw. Spółka działa na rynku od 1936 roku.

i sprzedaż. W związku z następstwami Brexitu
w Wielkiej Brytanii i wysoką inflacją w Turcji trzeba
było pogodzić się ze spadkiem sprzedaży w tych
krajach. Amerykańska firma Spudnik, z siedzibą
w Blackfoot (Idaho), należąca od 2003 roku do gru-

W 2020 roku firma Spudnik przejęła producenta przyczep STC i produkuje teraz
we własnym zakresie wielkogabarytowe przyczepy.

Kierownictwo Fabryki Maszyn Rolniczych Grimme: Sebastian Talg (Dyrektor naczelny ds. sprzedaży), Richard Weiß (Dyrektor naczelny ds. technicznych i produkcji),
Christoph Grimme (Prezes Zarządu) oraz Bernd Meyborg (Kierownik ds. handlowych).

Jej załoga licząca 130 pracowników pod kierownictwem Joasa Lynga wypracowała w 2021 roku po raz
pierwszy obroty w wysokości 20 mln euro. Panujący
na całym świecie trend na zdrowe warzywa, a takwww.pigmiur.pl
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że niedobór pracowników przy zbiorach, znacznie
zwiększa zapotrzebowanie na wydajne technologie. Z tego względu inwestycje w zakład w Sorö

stą w dziedzinie frezów uprawowych, założyła spółkę joint venture, która ma na celu zaopatrzenie rynku
indyjskiego w wyspecjalizowane maszyny do uprawy
ziemniaka. W międzyczasie oferowane są sadzarki i kombajny, a także specjalne frezy uprawowe. Owocem współpracy stały się w krótkim
czasie takie maszyny jak dwurzędowy kombajn
do ziemniaków ze stołem przebierczym oraz kopaczka elewatorowa, przystosowana do współpracy z ciągnikami o mocy ok. 75 KM (~55 kW).
Inwestowanie w przyszłość
Wraz ze wzrostem obrotów pozytywnie rozwinęła się
sytuacja finansowa, dzięki czemu możliwe jest sfinansowanie z własnych środków szeroko zakrojonych inwestycji na przyszłość. W ciągu najbliższych dwóch lat
w samych Niemczech zainwestowanych zostanie ponad 50 mln euro. Inwestycje osiągną tym samym najwyższy poziom w 161-letniej historii firmy. Planowane

Zakład produkcyjny ASA-LIFT znajduje się w duńskim mieście Sorö, 80 km od Kopenhagi.

będą kontynuowane. Portfolio maszyn do warzyw
oferowanych przez Asa-Lift i Grimme jest obecnie
najobszerniejsze na rynku w tym bardzo wyspecjalizowanym sektorze i będzie nadal intensywnie rozwijane.
W 2017 roku Christoph Grimme założył Laboratorium
innowacji Schmiede.ONE w Düsseldorfie, które zatrudnia obecnie 20 fachowców w dziedzinie robotyki
i cyfryzacji. Fachowcy, w ścisłej współpracy z nowo

W parku przemysłowym Niedersachsenpark w Rieste powstaną nowe hale.

Kombajn do batatów o mocy 41 KW „Harvey“ opracowany w Schmiede.ONE, z napełniaczem skrzyniopalet, systemem utrzymywania w śladzie i chroniącym glebę
gąsienicowym układem bieżnym, wiąże w sobie analogowe i cyfrowe rozwiązania.

utworzonym działem „Digital Business” w Grimme,
zajmują się przyszłościowymi zagadnieniami, dla których opracowywane są następnie w szybkim tempie
innowacyjne rozwiązania. W 2019 roku firma Grimme
oraz indyjskie rodzinne przedsiębiorstwo Shaktiman
będące jednocześnie przodującym na rynku specjali-

inwestycje to m.in. obszerna rozbudowa centrum dla
klientów Technicom w Damme, jak również inwestycje w wyposażenie zakładów produkcyjnych na całym
świecie. Planowane inwestycje uwzględniają kwestię
ergonomii na stanowiskach pracy. W parku przemysłowym Niedersachsenpark odległym o 15 km od Damme powstaną nowe budynki przeznaczone do montażu i testów maszyn do zbioru, duże centrum maszyn
używanych oraz budynek szkoleniowy. Zwolnione
w ten sposób powierzchnie w halach w Damme zostaną wykorzystane do zaspokojenia stale rosnących
potrzeb w zakresie logistyki i produkcji. W siedzibie
głównej w Damme powstanie nowy budynek administracyjny. Ponadto 10% obrotów jest obecnie inwestowanych w innowacyjne rozwiązania i doskonalenie
produktów, przy czym coraz większe znaczenie w tym
obszarze ma cyfryzacja. Aby wzmocnić swoją pozycję

W 2021 roku wspólne przedsięwzięcie Shaktiman-GRIMME zaowocowało prezentacją pierwszej kopaczki elewatorowej o kompaktowej konstrukcji, przystosowanej do współpracy z ciągnikami o mocy ok. 75 KM.

www.pigmiur.pl
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na ważnym rynku bawarskim, w bieżącym roku Grimme rozpocznie działalność w swojej nowej siedzibie
w Langquaid na południe od Regensburga.
Bieżąca działalność firmy
Rok 2022 przynosi ze sobą wiele specyficznych
czynników mających wpływ na działalność gospodarczą na całym świecie. Przede wszystkim wojna na
Ukrainie i związane z nią szeroko zakrojone sankcje
mają poważny wpływ szczególnie na działalność Fabryki Maszyn Rolniczych Grimme w Rosji i na Ukrainie. Duży popyt na całym świecie sprawił jednak,
że straty poniesione w Rosji i na Ukrainie mogły być
w większości zrekompensowane. Ponadto straty
produkcyjne spowodowane pandemią koronawirusa wpłynęły negatywnie na terminy dostaw. Zakup
części na rynku światowym jest bardzo utrudniony
i w perspektywie średnio- i długoterminowej będzie
nadal powodować problemy. Wysoki wzrost cen surowców, części zamiennych, energii, a także podwyżki
wynagrodzeń doprowadziły do wzrostu cen również
w przypadku produktów Grimme. Pomimo tych niekorzystnych okoliczności, grupa Grimme spodziewa się
pozytywnych wyników we wszystkich spółkach produkcyjnych. W przypadku dalszych eskalacji na świecie nie można wykluczyć nieprzewidywalnych i poważnych skutków, które mogłyby mieć negatywny wpływ
na rozwój przedsiębiorstwa. Na przestrzeni ostatnich
lat działalność Fabryki Maszyn Rolniczych Grimme
bardzo się rozwinęła, a wyzwania polityczne, ekonomiczne i społeczne stale rosną. Strategia One.Grimme
ma przygotować rodzinne przedsiębiorstwo na wyzwania w przyszłości. Cyfryzacja, sprawne struktury
sprzedaży, nowe modele biznesowe, znaczne wzmocnienie rozwoju w zakresie maszyn do warzyw i buraków, wzmocnienie pozycji lidera w sektorze maszyn
do ziemniaków oraz krótsze cykle rozwojowe to tylko

niektóre z licznych działań.
- Jako piąte pokolenie będziemy kontynuować filozofię
przedsiębiorstwa, która odniosła sukces. Wdrożenie
strategii One.Grimme przygotowało nowy fundament
dla organizacji, co nas cieszy i co chcemy wspierać ze
wszystkich sił na wszystkich szczeblach - oświadczają
Christoph i Philipp Grimme.
Jako dyrektorzy naczelni od 2016 i od 2019 roku aktywnie kształtują rozwój grupy Grimme co napawa
dumą Franza Grimme.
- Wraz z żoną jesteśmy dumni z gorliwości naszych synów i podejmowanych przez nich działań, które zyskują wsparcie całej kadry przedsiębiorstwa. Nadal będziemy aktywnie wspierać naszych synów. Jesteśmy
szczęśliwi widząc, że wszystko jest w dobrych rękach
- oświadczył Franz Grimme.
Grupa Grimme
Trzon grupy stanowią producenci maszyn rolniczych
Grimme, Spudnik i Asa-Lift oraz dostawcy Internorm i
Ricon. Siedem zakładów produkcyjnych znajduje się w
Niemczech, Danii, Chinach i w USA. Spółki dystrybucyjne i serwisowe działają w Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Francji, Belgii, Turcji, Rosji, Danii, Holandii, Norwegii,
Szwecji, Finlandii, Chinach, Polsce, USA i w Niemczech. Udziały w spółkach, takich jak DKE-Data GmbH
(agrirouter), CCI, AGBrain, Seedhouse oraz wspólne
przedsięwzięcia z firmami Shaktiman i SeedForward są
również realizowane w ramach grupy Grimme. Grupa
zatrudnia na całym świecie ponad 3000 osób, z czego
2850 osób należy do ścisłej kadry pracowniczej. Kierownictwo grupy Grimme to dyrektorzy naczelni Franz
Grimme (Prezes Zarządu), Christoph Grimme (Grimme
Landmaschinenfabrik, Spudnik i Asa-Lift), Philipp Grimme (Iinternorm i Ricon), Franz-Bernd Kruthaup (Grimme China i Joint Venture Shaktiman-Grimme) oraz Dr.
Michael Tönnies (Kierownik ds. handlowych).

Nowa seria lamp zespolonych firmy Horpol

Doskonałe parametry w nowoczesnej konstrukcji – tak firma Horpol opisuje nową serię lamp zespolonych o nazwie Strada. Wyjątkowy design został specjalnie zaprojektowany przez konstruktorów
firmy z przeznaczeniem do przyczep, naczep rolniczych, lawet i pojazdów specjalistycznych.
Najnowszy model wzbogaci kolekcję wydajnych
i trwałych lamp LED w asortymencie firmy, pozwalając na znaczną oszczędność energii. Lampa
www.pigmiur.pl

Strada zawiera 71 diod i wymaga uniwersalnego napięcia zasilającego 12/24 V. Łączy w sobie
wszystkie ważne funkcje oświetleniowe wystę22

www.agroshow.pl

pujące z tyłu pojazdów. Są to: światło pozycyjne tylne NEON (2,2/5,5 W), światło hamowania
(2,8/3,6 W), światło cofania (2,2/6,4 W), światło
przeciwmgielne (4,8/5,5 W), kierunkowskaz tylny (1,7/2,4 W), oświetlenie tablicy rejestracyjnej
(0,5/1,2 W) oraz trójkąt odblaskowy. Strada występuje w wersji lewej (LZD 2820) i prawej (LZD
2821). Jest też dostępna w rozmiarze 238 mm x
140 mm x 49,5 mm. Lampa została podana odpowiednim badaniom, posiada wymaganą europejską
homologację E9 i jest dopuszczona do użytku. Do

Tylne lampy
zespolone

produkcji lampy użyto wytrzymałych materiałów
o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Dzięki bardzo wysokiej szczelności (IP 68), konstrukcję lampy wyróżnia odporność na pęknięcia,
pył, wodę oraz błoto. Dopuszczalny zakres temperatury pracy jest szeroki i wynosi od -30° C do
+50° C. Nowy model Strada jest produktem o dużych walorach użytkowych, estetycznie wykonany i gwarantuje odpowiednie oświetlenie pojazdu.
Lampa będzie służyć przed długie lata, co stanowi
korzystną inwestycję i rozważny zakup.

by

PRODUCENT LAMP
DLA ROLNICTWA
Światło cofania

Kierunkowskaz
Światło hamowania
Światło
przeciwmgielne

Światło
pozycyjne NEON

Widzimy sie na drodze .l
Widzimy sie na drodze l

Trójkąt odblaskowy

Oświetlenie tablicy
rejestracyjnej

JOSKIN rozszerza produkcję serii „Advantage”
Firma JOSKIN kontynuuje i rozszerza produkcję serii „Advantage”. Wprowadzony na rynek w styczniu
2019 r. program produkcji seryjnej „Advantage” nadal się rozwija, głównie dzięki regularnemu wprowadzaniu nowych serii i modeli maszyn. Daje to wszystkim użytkownikom możliwość zakupu wysokowydajnego, doskonale wyposażonego sprzętu w cenie produktu standardowego.
Dzięki programowi „Advantage” firma JOSKIN chciała udowodnić, że można produkować wysokiej jakości, dobrze wyposażony sprzęt, tak że nie rzutuje
to na jego cenę. Każda maszyna „Advantage” jest w
pełni wyposażona i oferowana po niskiej cenie. Aby
to osiągnąć, firma ukierunkowała się na proces produkcji seryjnej, który wcześniej nie był stosowany w
branży przyczep rolniczych. Maszyny „Advantage”
są montowane na specjalnych liniach produkcyjnych,
gdzie wytwarza się je w identycznych seriach, co pozwala firmie uzyskać znaczne oszczędności (tańsze
surowce, bardziej wydajna produkcja, zwiększona
wydajność automatycznych maszyn produkcyjwww.pigmiur.pl

nych). W ciągu trzech lat fabrykę Joskin opuściło
ponad 4 tys. maszyn „Advantage”. Liczba ta pokazuje, że zainteresowanie użytkowników sprzętem
produkowanym seryjnie jest duże i potwierdza, że
W ciągu trzech lat fabrykę JOSKIN opuściło ponad 4 tys. maszyn „Advantage”.
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ten program ma przyszłość.
Szeroki wybór w atrakcyjnych cenach
Oferta maszyn „Advantage” powiększa się dzięki seryjnej produkcji nowych rodzajów i modeli
sprzętu. Sukces programu „Advantage” sprawił,
że firma stale go rozszerza, dodając nowe pozycje.
Począwszy od przyczepy uniwersalnej Drakkar, po
wóz asenizacyjny Volumetra, poprzez rozrzutnik
obornika Tornado, wywrotkę budowlaną Trans-KTP, wywrotkę rolniczą Trans-CAP i spulchniarkę
łąkową Scariflex. W ciągu ostatnich kilku miesięcy udostępnionych zostało ok. dziesięciu modeli
w wersji „Advantage” . Najnowszymi przykładami
są przyczepy belowe Wago i rozrzutniki obornika
Ferti-Space2.
Sto pozycji dostępnych w sieci
Kontynuując rozwój w zakresie technik cyfrowych
i chcąc pozostać jak najbliżej klientów, pomimo
różnych ograniczeń narzuconych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, firma Joskin stworzyła stronę
internetową w całości poświęconą ofercie „Advantage” (my.joskin.com). Prezentowana jest tam szeroka gama maszyn (ponad 100 pozycji), w tym
większość produkcji firmy JOSKIN, a wśród nich
klasyki, które rozsławiły markę: wozy asenizacyj-

ne, aplikatory, wywrotki, rozrzutniki, przyczepy
belowe itd. Nowa strona, dostępna w dowolnym
czasie i miejscu, jest dynamiczna i zapewnia szybki

dostęp do wszystkich oferowanych pojazdów
i narzędzi. Aby korzystanie ze strony było jeszcze
przyjemniejsze, dodano filtry umożliwiające bezpośrednie znalezienie maszyny dostosowanej do
potrzeb klienta (seria, liczba osi, ładowność, szerokość robocza itp.). Znajdują się tam również
kluczowe informacje, takie jak jej atuty, standardowe i specjalne wyposażenie, cena katalogowa
i zdjęcia - ma to zapewnić kupującemu jak najszerszą wiedzę o produkcie i stworzyć mu jak najlepsze
warunki do podjęcia decyzji. Następnie może on
skontaktować się z wybranym dilerem firmy Joskin
w celu zadania dodatkowych pytań lub też sfinalizowania transakcji.

Nowe produkty i ambitne plany Kingspan Water & Energy

Podczas gdy firmy szukają oszczędności, przeliczają budżety i nastawiają się na stagnację, firma Kingspan
z podpoznańskiej Rokietnicy z optymizmem patrzy w przyszłość. W tym roku zakończy się rozbudowa fabryki, dzięki której znacznie zwiększą się moce przerobowe produkcji, a co za tym idzie, zostanie znacznie
skrócony termin realizacji zamówień dla dystrybutorów i klientów. Do siedziby firmy powoli zjeżdżają nowe
maszyny i formy, by móc rozszerzyć portfolio i spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Nowości, premiery, nagrody
Już rok temu Kingspan zapowiedział nowości
w drugim kwartale 2022 roku. Pierwsza premiera będzie miała miejsce podczas wrześniowych
targów AGRO SHOW – Kingspan zaprezentuje
nowe zbiorniki do magazynowana i dystrybucji
www.pigmiur.pl

oleju napędowego oraz AdBlue® o pojemnościach 1500 i 2500 litrów. Zaskoczą one nowoczesnym wyglądem, kompaktowymi wymiarami, ale
przede wszystkim w pełni ergonomicznym i wygodnym dostępem dzięki przestronnej skrzyni
dystrybucyjnej. Najważniejsze cechy zbiorników
24
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pozostaną niezmienne – najwyższa jakość produktu oraz jego trwałość. Nowości pojawiły się
także w systemach do monitoringu – statuetka Produktu Roku Międzynarodowych Targów
Stacja Paliw 2022 została przyznana rozwiązaniu Watchman® Flo. To niewielkie urządzenie
dokona pomiaru poziomu cieczy, pomiaru przepływu, a także wykryje przeciek lub przepełnienie. Na tym kończy się podobieństwo względem
klasycznych czujników, ponieważ Watchman®
Flo umożliwia także sterowanie pompą i pracą
nalewaka. Urządzenie zaalarmuje użytkownika
w przypadku niskiego lub wysokiego poziomu
cieczy, a także zapamięta aż 10 ostatnich tankowań. Wszelkie informacje znajdziemy w chmurze na platformie Kingspan Connect lub w wygodnej aplikacji mobilnej.
Firma uchyla rąbka tajemnicy
Kingspan to producent zbiorników premium –
można to zauważyć, chociażby patrząc na standardowe wyposażenie dowolnej gamy produktów.
Firma zapowiada jednak niespodziankę – zbiorniki
z logiem lwa o jakości i trwałości tak charakterystycznej dla całej serii TITAN, ale z mniej skomplikowanym wyposażeniem w niższej cenie dla
mniej wymagających klientów. Szczegóły tego

projektu zostaną przedstawione jeszcze w tym
półroczu i najpewniej będą bardzo miłym zaskoczeniem zarówno dla obecnych oraz przyszłych
klientów, którzy jednoznacznie i bardzo pozytywnie oceniają markę Kingspan. Zbiorniki – zarówno ich pojemności, jak i wyposażenie – mają
być odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku korzystającego z rozwiązań do magazynowania oleju napędowego oraz AdBlue®. Rok 2022
z pewnością nie jest łatwy dla przedsiębiorców,
którzy muszą mierzyć się nie tylko z galopującą
inflacją, ale także dostępnością surowców. Tym
bardziej cieszy fakt, iż mimo niesprzyjających
warunków, są firmy nastawione się na rozwój
w każdym tego słowa znaczeniu.
Firma Kingspan z podpoznańskiej Rokietnicy z optymizmem patrzy w przyszłość.

Kingspan zapowiada nowości, które swoją premierę będą miały podczas wrześniowych targów AGRO SHOW.
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Manewry Łąkowe firmy SaMASZ

Manewry Łąkowe przeprowadziła firma SaMASZ. To kolejne w tym sezonie pokazy maszyn, które
zgromadziły rekordową jak dotąd liczbę widzów. Pokazy zorganizowane zostały 3 lipca w Nowym
Targu, wspólnie z firmą Kracik. Na terenie lotniska została zaprezentowana linia maszyn do zbioru
zielonki: kosiarek dyskowych, przetrząsaczy i zgrabiarek Samasz oraz ciągników marki Deutz-Fahr.
Rolnicy mogli samodzielnie przetestować maszyny podczas pracy.
10 czerwca, na łące pokazowej przy fabryce
jektowany do pracy na dużych gospodarstwach
SaMASZ w Zabłudowie k. Białegostoku, zaprerolnych w najbardziej wymagających warunzentowana została linia zielonkowa maszyn Sakach. Do przetrząsania skoszonej trawy użyto
masz. Firma jest jednym z największych polskich
przetrząsacza karuzelowego P8–890 i przetrząproducentów sprzętu rolniczego. Podczas Manewrów Łąkowych zaprezenowana została linia zielonkowa maszyn Samasz.
Impreza została zorganizowana wspólnie z dilerami z województwa podlaskiego: Max-Rol,
Agro-Rolnik i Fricke Maszyny
Rolnicze. Pokazy rozpoczęły się
od pracy kosiarek Samba z listwą
tnącą LiteCUT. Kolejne prezentowane podczas manewrów zestawy kosiarek dyskowych zostały skonstruowane w oparciu
o listwę tnącą PerfectCUT, która
zdobyła uznanie nie tylko użytkowników, ale
sacza zawieszanego P4-531. Spośród oferowatakże innych producentów sprzętu rolniczego
nych przez SaMASZ zgrabiarek, na pokazowej
- w listwę PerfectCUT wyposażone są kosiarki
łące prezentowana była zgrabiarka karuzelowa
marki McHale. Największym zaprezentowanym
Z2-840 i zgrabiarka grzebieniowa TWIST 600P.
tego dnia zestawem był czarny zestaw kosiarek
Wszystkie maszyny SaMASZ pracowały z ciąGigaCUT KDF 341S i KDD 861 STH o łącznej
gnikami John Deere, Deutz-Fahr i Zetor. Pierwszerokości roboczej blisko 9 m. GigaCUT to flasze w tym roku Manewry Łąkowe, na początgowy produkt SaMASZ, został specjalnie zaproku czerwca, zostały zorganizowane z dilerem
Fricke Maszyny Rolnicze we wsi Łuka (powiat
Wszystkie maszyny pracowały z ciągnikami marki John Deere.
szczycieński, gmina Rozogi). Impreza przyciągnęła ponad 200
osób. Podczas pokazów zaprezentowano zestawy kosiarek
dyskowych GigaCUT KDD 941 ST
i KDT 341 S oraz mniejsze kosiarki
KT 341 i XT-F 302. W kolejnych
przejazdach rolnicy oglądali pracę przetrząsacza P8-890,
zgrabiarki karuzelowej Z2-840,
zgrabiarki grzebieniowej Twist
600P. Wszystkie maszyny pracowały z ciągnikami marki John
www.pigmiur.pl
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Deere. Podczas pokazów w ramach Manewrów
Łąkowych SaMASZ umożliwia zaprezentowanie
maszyn także innych producentów, oferowanych przez dilera. Podczas tegorocznych Ma-

newrów Łąkowych rolnicy mogli zobaczyć m.in.
przyczepę samozbierającą Bergmann, przyczepę JOSKIN, siewnik PS APV i owijarkę Tanco.

Manewry Łąkowe firmy SaMASZ gromadziły wielu rolników.

Zakończono rozbudowę fabryki firmy SaMASZ

Zakończona została rozbudowa hali produkcyjnej firmy SaMASZ. Hala fabryki powiększyła się o dodatkowe 4 tys. m². Obecnie produkcja nowoczesnych maszyn rolniczych i komunalnych prowadzona
jest na powierzchni 3 ha. W związku z nową inwestycją oraz zwiększeniem produkcji planowane
jest zwiększenie zatrudnienia. Rozbudowa hali kosztowała 11 milionów złotych.

Z roku na rok, popyt na produkty SaMASZ jest
coraz większy, czego następstwem jest zwiększanie planów produkcyjnych. Tylko w tym roku
produkcja maszyn wzrosła o 15% w stosunku do

cięcia blach. System składa się z automatycznego
magazynu blach, dwóch laserów i dwóch systemów załadunkowo-rozładunkowych, z możliwością sortowania wyciętych detali. W nowej hali
zostaną dodatkowo posadowione prasy krawędziowe do gięcia blach oraz magazyn do przechowywania półfabrykatów i obsługi kooperantów.
Inwestycja w nowoczesny system laserowego
cięcia blach pozwoli zwiększyć możliwości fabryki w wycinaniu laserowym o ponad 120%. Do
tej pory lasery zapewniały możliwość wykonania
tylko 60% potrzeb, pozostałe 40% wykonywano
dzięki współpracy z kooperantami. Rozbudowa
hali i zainstalowane w niej maszyny pozwolą realizować firmie większość potrzeb we własnym zakładzie
przy tym samym zużyciu energii. W nowej hali zostaną posadowione także prasy krawędziowe. Niektóre z nich przeniesione zostaną z obecnej lokalizacji, a dwie kolejne zostaną zakupione w ramach
prowadzonej inwestycji. Nowością będzie stwo-

Zakończona została rozbudowa hali produkcyjnej firmy SaMASZ.

ubiegłego roku. Nowa infrastruktura pozwoli firmie poprawić efektywność procesów produkcyjnych, a w rezultacie zwiększyć moce produkcyjne
zakładu. Nowa część hali produkcyjnej zostanie
wyposażona w nowoczesny system laserowego
www.pigmiur.pl
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rzone pierwszego w SaMASZ zrobotyzowanego
stanowiska do gięcia blach na jednej z pras krawędziowych. Dzięki rozbudowie hali produkcyjnej
i zainstalowanym tam maszynom firma SaMASZ

Hala fabryki powiększyła się o dodatkowe 4 tys. m².

Antoni Stolarski, właściciel firmy, w rozbudowanej części hali fabryki.

będzie mogła realizować większość potrzeb we
własnym zakresie. To z kolei przełoży się na lepszą
efektywność produkcji. Oficjalne otwarcie nowej
hali zaplanowano na ostatni kwartał 2022 r.

SaMASZ na targach Salon de l’herbe

Firma SaMASZ wzięła udział w największych targach z pokazami pracy maszyn zielonkowych we Francji - Salon de l’herbe. W wystawie, która odbyła się 1 i 2 czerwca w Villefranche d’Allier uczestniczyło ponad 160 wystawców i 35 tys. zwiedzających.
To jedyne tego typu wydarzenie we Francji odbywające
się na ponad 40 hektarach, pozwalające odwiedzającym

przetestować sprzęt i produkty poszczególnych producentów maszyn rolniczych w rzeczywistych warunkach
użytkowania. Odwiedzający mogli obejrzeć na stoisku firmy kosiarkę dyskową KT 341 i zgrabiarkę 2-karuzelową
Tango 730. Jednak prawdziwą atrakcję stanowiły pokazy
pracy dobrze znanych francuskim rolnikom maszyn - zestawu kosiarek dyskowych GigaCUT 941 STH, przetrząsacza P8-890 oraz zgrabiarki grzebieniowej Twist 600P.
Oferta maszyn zielonkowych SaMASZ - kosiarek, przetrząsaczy i zgrabiarek przyciągnęła zainteresowanych
zakupem wysokiej jakości maszyn rolniczych. O ich właściwościach, przeznaczeniu oraz wyposażeniu opowiadali
przedstawiciele handlowi i dilerzy marki SaMASZ.

Firma SaMASZ wzięła udział w targach z pokazami pracy maszyn zielonkowych we Francji - Salon de l’herbe.

Swimer Agro Tank 22 000 L - silny i solidny zbiornik
Rozmowa z Mariuszem Pudzianowskim – ambasadorem produktów firmy Swimer. To ośmiokrotny Mistrz Polski, sześciokrotny Mistrz Europy i pięciokrotny Mistrz Świata Strongman. Obecnie
jest zawodnikiem mieszanych sztuk walki, ale także osobą prowadzącą własne gospodarstwo.
Mariusz, co u Ciebie i czy znany jest już termin
kolejnej walki?
- Wszystko dobrze, dziękuję. Na chwilę obecną nie
ma jeszcze precyzyjnie określonego terminu walki,
ale na pewno będzie to między październikiem a
www.pigmiur.pl

grudniem. To wszystko jest jeszcze dopracowywane, więc za kilka tygodni będziemy mieli już precyzyjne daty.
Poza tym, że jesteś znanym i cenionym sportowcem,
prowadzisz także swoją firmę i masz własne gospodar28
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stwo rolne. Powiedz, jak wygląda Twój dzień i jak udaje
Ci się to wszystko tak dobrze organizacyjnie łączyć?
- Nie jest to proste. Dzień zaczynam od 5.20-5.30,
wstaję i robię 1,5 godz. treningu. Oczywiście te
osoby, które śledzą moje social media wiedzą mniej
więcej jak to wszystko wygląda, a ci, co nie wiedzą
– niech odwiedzą mój profil i zobaczą. O 7.00 przychodzę do firmy na wydanie kluczyków, dyspozycji
i zaczyna się 10 godz. pracy do godziny 17.00. Po
tym czasie zazwyczaj mam 1-1,5 godz. przerwy. Jest
to czas na drzemkę, jakiś podwieczorek i zasuwam
na salę treningową, gdzie spędzam kolejne 1,5 godz.
Bardzo często, w okresie letnim, zdarza się, że kończę trening ok. godz. 21.00, a wtedy już słoneczko
zachodzi i wiatru nie ma. Wsiadam więc na opryskiwacz i zaczyna się pryskanie, czyli parę tysięcy
litrów oprysku do wypryskania. Potrafię jeździć
na ciągniku do godziny 24.00 i tak kończy się mój
dzień.
Naprawdę sporo masz tych obowiązków… Posiadasz
zbiornik Swimer Agro Tank 22 000L. Powiedz szczerze czy jesteś z niego zadowolony?
- Tak, jestem z niego zadowolony. Bardzo dobrze się
sprawdza. Ja akurat wykorzystuję go do wody. Teraz
jest w jednym ogrodzie. Jest on ustawiony pod dużym
dachem i woda opadowa z deszczu do niego spływa.
A ja wodę, która z tego deszczu do tego zbiornika naleci, biorę do pryskania. Kiedy wody brakuje, bo tak
się zdarza, dopuszczam wodę ze stawu, aby ustała się
w tym zbiorniku i była ciepła - no i korzystam. Zbiornik jest więc dobry, solidny i przydatny.
Dlaczego zdecydowałeś się na wybór zbiornika firmy
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Swimer, a nie konkurencji? Co jest dla Ciebie najważniejsze w tej ofercie?
- Współpracuję z dobrymi firmami. Z firmą „xy”,
która nie jest sprawdzona i robi jakiś przysłowiowy
„bubel” - nie współpracuję. Nie podpiszę się pod
tym, bo nie mogę sobie na takie rzeczy pozwolić.
Swimer to sprawdzona firma. Ma bardzo dobre jakościowo zbiorniki, które się sprawdzają. Sam mam
zbiornik do diesla, wody, wodnego roztworu mocznika, różne inne zbiorniki i skrzynki na samochody. Wszystko do tej pory bardzo dobrze prosperuje, sprawdza się, a jeżeli gdzieś coś się uszkodzi to
szybko można to naprawić.
Swimer to polska firma. Czy to dla Ciebie miało
jakieś znaczenie w wyborze zbiornika?
- Jestem przywiązany do polskich marek i w 90%
współpracuję z polskimi firmami. Ze Swimerem
dobrze mi się pracuje i ich produkty też są dobre.
Kolejnym zbiornikiem, który dołączy do mojej kolekcji, będzie mobilny zbiornik do oleju napędowego
- mobi 5S 400L.
To znakomicie, że jesteś zadowolonym klientem
firmy Swimer. Masz już wiele sukcesów na koncie, powiedz czego możemy Tobie życzyć?
- Przede wszystkim chce tylko spokoju. Nic więcej
w życiu nie jest mi potrzebne. Finanse są, nie narzekam. Praca jest, była i będzie. Jeżeli ktoś chce
pracować - to na pewno będzie. Życzcie mi przede
wszystkim spokoju i zdrowia, a na resztę sobie sam
zapracuję.
Dziękujemy za rozmowę.
- Dziękuję.
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