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AKTUALNOŚCI
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 W czerwcu 2017 roku minie dokładnie połowa 
okresu, na jaki przewidziano PROW 2014-2020.
 Do końca lutego br. zakontraktowano wydatkowa-
nie 13,5 mld zł z budżetu programu – to nieco ponad 
22% dostępnych pieniędzy. Na konta beneficjentów 
trafiło niecałe 5,5 mld złotych, czyli 9% całego bu-
dżetu.
 Z zestawień przedstawianych przez Ministerstwo Rol-
nictwa wynika, że te 9% środków wydatkowane zosta-
ło głównie na dopłaty z tytułu programów rolnośrodo- 
wiskowych, dopłaty do rolnictwa ekologicznego,  
dopłaty ONW oraz wypłatę starych zobowiązań z tytu-
łu rent strukturalnych.

W przypadku działań inwestycyjnych do tej pory  
wydatkowano:
•  na „Modernizację gospodarstw” - 0,18% dostęp-
nych pieniędzy,
•  na premię dla młodych rolników – 7,18% przewi-
dzianych środków,
•  na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - 
0,88% budżetu.

 Wielką niewiadomą jest wciąż los prawie 18 tys. 
wniosków złożonych w 2016 roku na „Modernizację 
gospodarstw” w tzw. obszarze D – czyli w naborze  
dotyczącym zakupu maszyn. Dla tych wniosków nie 
ma jak na razie pieniędzy na zawarcie umów.
 Najtrudniejsza jest sytuacja w Wielkopolsce i na Ma-
zowszu – w tych dwóch województwach brakuje naj-
więcej pieniędzy w stosunku do złożonych wniosków. 
Ministerstwo i Agencja trzymają wnioskodawców  
w niepewności. Do rolników, których wnioski są na 
dalszych miejscach rozesłano jedynie informacje, że 
ich podania będą rozpatrzone, jeżeli znajdą się pienią-
dze.

 18 marca 2017 roku uruchomiony został portal  
ofertowy, na którym rolnicy - beneficjenci PROW 
2014-2020 zamieszczają zapytania ofertowe, np. na 
wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń. 
Portal jest dostępny pod adresem www.portaloglo-
szen.arimr.gov.pl
 Opublikowanie zapytania ofertowego na Porta-
lu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się  
loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnie-
nia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wy-
stąpić składając wniosek do Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa.

 Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się  
z Instrukcją wypełniania. Wzory powyższych doku-
mentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogło-
szeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów". Wniosek 
można złożyć w Biurze Powiatowym, Oddziale Regio-
nalnym lub Centrali ARiMR.

 Ogłoszone zostały listy przysługiwania pomocy  
w ramach prowadzonego w październiku i listopadzie 
2016 r. naboru wniosków na „Rozwój przedsiębior-
czości - Rozwój usług rolniczych”. Ostatniej aktuali-
zacji list Agencja dokonała 25 kwietnia 2017 roku. Na 
ten moment nie rozpoczęła się jednak dalsza proce-
dura związana z przyznawaniem pomocy w ramach 
tego działania.
 28 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków  
o pomoc w ramach działania "Restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw". ARiMR oceni każdy ze złożonych 
wniosków. Na podstawie przyznanych punktów usta-
lona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod 
uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospo-
darstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej 
produkcji, wiek wnioskodawcy.

 Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. Agencja prowa-
dzi kolejny nabór wniosków o przyznanie 100 tys. zł. 
premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania 
przez młodych rolników. Wnioski o pomoc można 
składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub wy-
słać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w pla-
cówce Poczty Polskiej.
 O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która 
m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupeł-
nić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji  
o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodar-
stwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć 
jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 Jednym z warunków przyznania 100 tys. zł. premii 
jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkość 
ekonomiczna (SO) nie mniejszej niż 13 tysięcy euro  
i nie większej niż 150 tysięcy euro.
 Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków  
rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co naj-
mniej równa średniej krajowej, a w województwach  
w których średnia powierzchni gospodarstw jest niż-
szej niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość 
średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna po-

wierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów. 
Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 
70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własno-
ści beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzier-
żawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego (JST).
 Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów 
drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowa-
dzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energe-
tyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych 
produkcji rolnej.
 W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnio-
skodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punk-
tów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnio-
skodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.
 Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadze-
nia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie,  
a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomicz-
na gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.
 Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypła-
cana w dwóch ratach:
 I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez bene-
ficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeże-
niem których została wydana ww. decyzja;
 II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą 
kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące 
działalności rolniczej lub przygotowania do sprze-
daży produktów rolnych wytwarzanych w swoim 
gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70% tej  

kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje  
w środki trwałe.
 Wszystkie osoby, które znalazły się na listach agen-
cyjnych oraz wszystkich Państwa, którzy planujecie 
wziąć udział w kolejnych naborach w ramach PROW 
2014-2020 już dzisiaj zachęcamy do kontaktu z przed-
stawicielami Rolserwis SA, którzy pomogą Państwu w:

 - doborze maszyny odpowiedniej do potrzeb  
i możliwości gospodarstwa,
 - udzielą merytorycznego wsparcia zarówno przy  
składaniu wniosku jak i po zakwalifikowaniu  
Państwa wniosku do udziału w programie pomocy,
 - udzielą informacji o aktualnych finansowaniach 
fabrycznych, głównych producentów maszyn: New 
Holland, KUHN, UNIA, Krukowiak, Wielton, Metaltech.
Serdecznie zapraszamy do Rolserwis S.A. w Płocku, 
Kaliszu i Kutnie.

*Na dzień złożenia biuletynu do druku nie mieliśmy 
więcej szczegółów dotyczących naboru wniosków. 
Po najnowsze szczegóły zapraszamy do naszych han-
dlowców lub na naszą stronę www.rolserwis.pl.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Monika Seklecka                       797 587 059
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DNI OTWARTE ROLSERWIS
 23 kwietnia 2017 odbyły się w naszym Oddziale  
w Płocku Dni Otwarte Rolserwis. Wykorzystaliśmy 
innowacyjną formę spotkania, po raz pierwszy pod 
hasłem zlotu ciągników marki New Holland. Zor-
ganizowane przez nas wydarzenie zgromadziło  
8 traktorów. Najstarszą maszyną, którą mieliśmy okazję 
gościć na naszym zlocie był ciągnik G190 z 1997 roku, 
największym ciągnikiem był T8.330 z 2014 roku. Pozo-
stałe maszyny, które gościliśmy to T4.65; rocznik 2015, 
T5.105; rocznik 2015, T5060; rocznik 2014, T6.140; rocz-
nik 2014, T6.165; rocznik 2012, T7.185; rocznik 2015.
 Nasi goście mogli głosować na swojego faworyta  
w dwóch kategoriach: najciekawiej tuningowany i naj-
lepiej utrzymany ciągnik. 
 W kategorii najciekawiej tuningowany ciągnik 
pierwszą nagrodę publiczności zdobył traktor T6.140  
z 2014 roku, należący do Pana Artura.
W kategorii najlepiej utrzymany ciągnik najwięcej 
głosów zdobyła maszyna G190 z 1997 roku, którego 
właścicielem jest Pan Janusz. Potwierdza to fakt, iż 
New Holland nawet 20 - letni nadal zdobywa ogromne 
uznanie w oczach rolników.

 Jeszcze raz chcielibyśmy      
    pogratulować  zwycięzcom!

 Liczymy, że ta forma spotkania będzie powtarzana 
z rosnącą popularnością, zrzeszając tym samym coraz 
większe grupy fanów marki i uczestników zlotu. Już 
dzisiaj zapraszamy do pochwalenia się swoim New 
Hollandem podczas przyszłorocznego zlotu.
W trakcie imprezy odbyły się również prezentacje 
pracy działu serwisu, takie jak hamowanie ciągnika, 
weryfikacja stanu traktora przed odkupem - pakiet 
diagnostyczny przed zakupem maszyny używanej, 
wklejanie szyby czy ozonowanie klimatyzacji. 
 Rolnicy mieli również okazję skorzystać z wie-

dzy fachowców na temat działań PROW - kon-
sultacje z pracownikami Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, wapnowania - Polcalc, 
nawożenia dolistnego - ADOB, czy poznać 
szczegóły oferty firmy Anwil w zakresie saletry  
i saletrzaków. Zainteresowani mogli również poroz-
mawiać i uzyskać kalkulacje dotyczące finansowania  
inwestycji. Kolejnym tematem, cieszącym się coraz 
większym zainteresowaniem wśród naszych klientów, 
była nawigacja i precyzyjne rolnictwo. 
 Nasi koledzy umożliwili również skorzystanie  
z jazd próbnych nowym ciągnikiem T7.165S.  
Najmłodsi mogli wziąć udział w konkursie rysunko-
wym. 
 Na naszym profilu facebookowym goście  
udostępniali swoje fotografie z ciągnikami New 
Holland.  Nie zabrakło też poczęstunku dla  
naszych gości.
 Mamy nadzieję na coraz większe zaintereso-
wanie i jeszcze liczniejszą frekwencję gości na  
naszych zlotach w kolejnych latach.  

Zapraszamy! 

GDY SEZON W PEŁNI… MY TEŻ NIE ZWALNIAMY!

USUWAMY SZKODY KOMUNIKACYJNE!

Żniwa już blisko, pierwsze kombajny wkrótce wyjadą w pole, a więc nasz serwis wydłuża godziny pracy!  
Słuchamy naszych Klientów i reagujemy na nowe potrzeby rynku, dlatego w sezonie żniwnym  
zapewniamy:

•  obsługę 7 dni w tygodniu, w elastycznych godzinach pracy

•  maszyny żniwne traktowane priorytetowo – maksymalnie skrócony czas oczekiwania na mechanika,

•  szybkie zamówienie i dostawę części,

•  wykorzystywanie przy naprawach oryginalnych części, zapewniających optymalną wydajność i niezawodność
(ewentualnie na zlecenia klienta użycie zamienników),

Mechanicy pracujący w Rolserwis to certyfikowani i wyszkoleni fachowcy, z dużym doświadczeniem,  
dzięki ich pomocy szybko wrócisz do żniw!

Miałeś wypadek, w którym ucierpiał Twój ciągnik lub inna maszyna?  

Pomożemy Ci w likwidacji szkody każdej maszyny rolniczej:

•  skompletujemy z Tobą dokumenty do likwidacji
szkody – dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas,

•  oszacujemy wielkość szkody – ze wszystkimi
szczegółami, zgodnie z jej rzeczywistą wartością,

•  ustalimy koszty części i naprawy z ubezpieczycielem  

- profesjonalna wycena da Ci gwarancję odpowiedniej  
wysokości odszkodowania,

•  naprawimy uszkodzoną maszynę – Twoja maszyna  
jest bezpieczna w naszych rękach.

•  rozliczymy szkodę bezgotówkowo z zakładem  
ubezpieczeń – szybko i profesjonalnie!
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oferuje kompletną i szeroką gamę opcji do zagospoda-
rowania pozostałości pożniwnych, które można dobrać  
w zależności od gatunku plonu i sposobu uprawy.  
Jeden przycisk umożliwia przełączenie funkcji z roz-
drobnienia na rzędowy zbiór słomy tzw. pokosy.

 CX5000 i CX6000 Elevation wyróżniają się nadzwy-
czajną wydajnością podczas żniw - kosz sitowy Triple 
Clean zwiększa wydajność kombajnu o 15%. Maszyny 
wyposażone są również w blokadę dyferencjału, która 
pomaga w zbiorze w trudnych warunkach * 

 CR – to seria kombajnów oparta o technologii Twin 
rotor™, co sprzyja  uzyskaniu jak najczystszej próbki  
i zminimalizowaniu ilości uszkodzonego ziarna. Będący 
okrętem flagowym marki - kombajn CR10.90 aktualnie 
dzierży rekord świata po zebraniu w ciągu 8 godzin 
największej ilości ziarna, to znaczy 797,656 ton. CR jest 
również rekordzistą w zbiorach soi. Wiodąca w swo-
jej klasie kabina Harvest Suite™ Ultra ma więcej prze-
szklonych powierzchni i więcej przestrzeni, co zwiększa 
komfort operatora. Całkowicie zintegrowany system 
automatycznego prowadzenia czyni zbiory jeszcze wy-
dajniejszymi. Dodatkowym atutem jest zbiornik ziarna 
o pojemności 14500 litrów i prędkość rozładunku wy-
noszącą 143 litry na sekundę. Technologia Dynamic 
Feed roll™, działająca jako chwytacz kamieni przyśpie-
sza podawanie plonu, poprawia wydajność i pozwala 
utrzymać najlepszą w swojej klasie jakość ziarna i słomy.
Opisana wyżej szeroka gama kombajnów to odpo-
wiedź na wszelkie potrzeby nowoczesnego rolnika. 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem.

KOMBAJNYKOMBAJNY
 Na tegorocznych Międzynarodowych Targach Tech-
niki Rolniczej Agrotech marka New Holland zaprezen-
towała 23 maszyny w tym ciągniki serii T6, T7 i T8 oraz 
dwa modele kombajnów.
 Stoisko płockiej fabryki maszyn rolniczych było 
oblegane przez osoby zainteresowane nowinkami  
z branży. Wśród pokazowych maszyn znalazły się kom-
bajny TC5.80 oraz CX8.90.
 Oferta marki New Holland to szeroka gama ciągni-
ków, pras, ładowarek i właśnie maszyn żniwnych.

 
 Rys historyczny 
 
 Płocki zakład produkcyjny rozpoczął swoje działania 
w 1870 roku, w 1945 stał się Płockimi Zakładami Prze-
mysłowymi a w 1948 Fabryką Maszyn Żniwnych. Nie-
długo później z linii produkcyjnej zaczęły zjeżdżać le-
gendarne już kombajny Vistula, później Bizon. W 1998 
roku fabryką zainteresowała się marka New Holland  
i rozpoczęła produkcję serii TC, rozszerzając z czasem 
produkcję o prasy i hedery. W Płocku powstaje również 
górski TC, przeznaczony do pracy na terenach pochy-
łych.

 Marka New Holland proponuje rolnikom kilka  
modeli kombajnów:

 Seria TC – skierowany do rolników posiadających 

gospodarstwa ok. 100-150 ha, to sposób na efektyw-
ne zbiory. Seria kombajnów TC przerosła oczekiwania 
tysięcy użytkowników, doskonale odpowiadając na 
potrzeby właścicieli gospodarstw mieszanych i tych  
o mniejszych rozmiarach, gdzie najważniejsza jest nie-
zawodność. Hedery Varifeed™ o podwyższonej wydaj-
ności zbierają jeszcze więcej plonów jednocześnie nie 
uszkadzając słomy oraz ziarna. Wielokrotnie nagro-
dzona technologia Opti-Fan™ poprawia skuteczność 
czyszczenia i pozwala uzyskać najlepszą jakość ziar-
na. Opcjonalny zestaw wilgotnościomierza przesyła  
w czasie rzeczywistym odczyty do kabiny, umożliwia-
jąc precyzyjną kalibrację  ustawień przekładającą się 
na doskonałą jakość zbieranego ziarna. Urządzenie to 
charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością i działa 
niezależnie od zbieranej uprawy. Wykorzystane tech-
nologie spełniają normy emisji spalin i uzyskują niższe 
zużycie paliwa.  Atrakcyjna stylistyka i duże otwiera-
ne osłony boczne pozwalają na bezpośredni dostęp 
serwisowy, ale prezentują również profesjonalny  
charakter serii.  TC to lider tego segmentu zapewniający 
rolnikowi doskonałą wydajność w atrakcyjnej cenie.

 CX –CX7 i CX8 to kombajny o ogromnej mocy nawet 
490KM. Dzięki konstrukcji gwarantują niezrównaną 
wydajność zbioru. Zaletą modeli jest unikalny system 
bezstopniowej zmiany prędkości wytrząsacza, który 
minimalizuje straty ziarna na pochyłościach.  Nowa 
linia kombajnów CX to wzór w segmencie kombaj-
nów tradycyjnych o najwyższej mocy. Seria CX7 i CX8  

ROLSERWIS MASZYNY ROLNE • CZĘŚCI ZAMIENNE •SERWIS •NAWOZY MINERALNE
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Siarka a plonotwórcze działanie azotu
Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorsze-
nie zaopatrzenia gleby w siarkę, a w niektórych krajach 
wysoko rozwiniętych pojawiły się sygnały o niedobo-
rach tego pierwiastka. Jest to poniekąd efektem działań 
proekologicznych przemysłu oraz postępu w zakresie 
odsiarczania spalin z zakładów energetycznych, zmie-
rzających do ograniczenia emisji związków siarki do at-
mosfery. Oznacza to światowy deficyt tego pierwiastka 
w glebie wynoszący obecnie 7–8 mln t. Na niedobór 
siarki w glebie wpływa też stosowanie nawozów o ogra-
niczonej zawartości siarki oraz coraz częstsze występo-
wanie w uprawach odmian roślin o wysokich plonach 
i o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę, a także 
zwiększenie areałów roślin siarkolubnych, np. rzepaku. 

Pod względem wymagań w stosunku do siarki rośliny 
można podzielić na trzy grupy:

  rośliny o bardzo dużym zapotrzebowaniu 
na siarkę – rzepak, kapustne, cebula, czosnek 
– ze średnim plonem rośliny te pobierają 
ok. 50 kg siarki z 1 ha;
  rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę 
– rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna) 
oraz kukurydza i buraki – średni pobór 
ok. 40 kg siarki z 1 ha;
  rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu 
na siarkę – ziemniaki, trawy (w tym zboża) 
– średni pobór do 25 kg siarki z 1 ha.

Na terenie Polski gleby o niskiej zawartości siarki prze-
kraczają 50%, z tego względu celowe jest zwiększanie 
zawartości siarki w glebie poprzez odpowiednie do-
datkowe nawożenie tym składnikiem. Najbardziej do-

godną formą siarki w glebie jest forma siarczanowa, 
która jest jedyną jej postacią przyswajalną przez rośliny 
uprawne. 

Rośliny dla prawidłowego rozwoju wymagają zrówno-
ważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmo-
wymi. Zapotrzebowanie na siarkę wzrasta proporcjonal-
nie do ilości azotu pobieranego przez rośliny. Badania 
naukowe dowodzą na silną interakcję pomiędzy wy-
sokością nawożenia azotem i dawkami siarki. Wska-
zane jest zachowanie następujących proporcji 
N do S – rzepak 5 : 1, kukurydza 6 : 1, zboża 
7 : 1. Niedobór 1 kg siarki w glebie ogranicza 
pobranie do 10 kg azotu. Zarówno zbyt niskie, jak 
i za wysokie stężenia składników (również siarki) pogar-
szają jakość produktów roślinnych.

Siarka zaliczana jest do podstawowych składników po-
karmowych warunkujących rozwój wszystkich organi-
zmów żywych.

 decyduje o prawidłowym rozwoju roślin;
 poprawia jakość plonów i walory smakowe;
  jest jednym z podstawowych składników 
białka, niektórych witamin i enzymów;
  zwiększa odporność roślin na choroby 
i szkodniki oraz na wyleganie zbóż.

Niedobór siarki ogranicza:

 rozwój i plon roślin;
  zawartość i jakość białka, obniża zawartość 
cukrów i tłuszczów (rośliny oleiste);
  nadmierne gromadzenie się azotanów 
w roślinie.

Nowoczesne standardy nawożenia

Odpowiedzią Grupy Azoty na zapotrzebowanie rynku są 
NOWE NAWOZY PŁYNNE Z DODATKIEM SIARKI Szczegóły na

www.nawozy.eu

Nowoczesne standardy nawożenia

rsm@grupaazoty.com 
nawozy.eu

Płynna formuła na sukces

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S 20% N + 6% S
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Do zalet towarzyszących wykorzystaniu 
produktu zalicza się m. in. szybkość ob-
wiązywania bel, zachowanie ich kształ-
tu, łatwiejszy transport, krótszy cykl 
obwiązywania, za czym idzie większa wy-
dajność prasy (mniejsze zużycie paliwa  
i robocizny). Co istotne - siatka lepiej za-
bezpiecza paszę przed deszczem i zmniej-
sza zamakanie, co przekłada się na mniejsze 
straty.

 Zastosowanie siatki do obwiązywania 
bel okazało się szczególnie przydatne przy 
zbiorze prasami zwijającymi zielonek prze-
więdniętych na kiszonki, gdyż pozwoliło za-
chować wyższą jakość podczas kiszenia, 
bardzo dobry kształt bel i szczelne owinię-
cie folią. Ta forma konserwacji pozwala na 
produkcję kiszonki bez strat powierzchnio-
wych (pleśń, psucie się). Siatka wyelimino-
wała też często występujące przestrzenie  
powietrzne w okolicach krawędzi.

PO SĄSIEDZKU

 Wiosną, 4 marca 2017 roku uczestniczyliśmy  
w uroczystym otwarciu nowoczesnej obory wol-
nostanowiskowej dla bydła mlecznego u Państwa  
Adama i Anety Umińskich w miejscowości Tłubice,  
w gminie Bielsk.

 – Już w 2000 r. dobudowywaliśmy oborę, potem jesz-
cze raz w 2006 r., w końcu zabrakło miejsca i chęci do  
dalszej rozbudowy, bo obsługa stada stała się bardzo 
pracochłonna, więc zdecydowaliśmy się nabudowę no-
wego obiektu – mówi Pan Adam.

 Nowy obiekt przewidziany jest na 250 sztuk bydła,  
w tym 130 krów mlecznych.

 Za prawidłowy mikroklimat w oborze odpowiada 
stacja pogodowa, zintegrowana z automatycznymi 
kurtynami. Do stacji podłączone są czujniki siły i kie-
runku wiatru, temperatury oraz opadów, dzięki cze-
mu budynek samoczynnie dostosowuje elementy 
odpowiedzialne za wentylację do zmieniających się 
warunków atmosferycznych. Zastosowane tu kurtyny 
składają się z dwóch tkanin o różnym współczynniku 
przepuszczalności wiatru (całkowicie nieprzepusz-
czalna dla wiatru oraz o przepuszczalności 50 proc.)  
i siatki zabezpieczającej o większym oczku umożliwia-
jącej swobodny przepływ powietrza, która zabezpie-
cza przed dostaniem się do wnętrza obory ptactwa.  
W zależności od panujących warunków można całko-

wicie otworzyć lub zamknąć ścianę podłużną budyn-
ku, bądź dowolnie regulować pracą kurtyn, zapewnia-
jąc zwierzętom optymalne warunki funkcjonowania.

 Ponieważ gospodarstwo jest rodzinne, prowadzone 
jedynie przez Państwa Umińskich, rozwiązania zasto-
sowane w nowej oborze zostały tak zaprojektowane, 
aby ułatwić i ograniczyć do minimum nakłady co-
dziennej obsługi stada.

 Obora wyposażona została w roboty wykonują-
ce najbardziej uciążliwe prace. Dwa roboty udojowe 
dostępne przez 24 godziny na dobę dla krów, które 
utrzymywane są w tzw. „wolnym ruchu”, czyli same 
decydują kiedy będą korzystać z robota udojowego, 
legowiska, czy stołu paszowego. Kolejnym robotem 
jest Juno, który podgarnia paszę. Urządzenie to można 
zaprogramować według aktualnych potrzeb, tak aby 
częstotliwość podgarniania zapewniała stały dostęp 
do paszy.

 Utrzymanie porządku w oborze zapewnia kolejny 
robot, który regularnie czyści posadzkę szczelinową, 
po której poruszają się krowy w oborze. O dodatkowy 
komfort stada dbają zamontowane w oborze czochra-
dła automatyczne Luna.

 Panu Adamowi i jego rodzinie dziękujemy za 
zaproszenie i życzymy dalszego rozwoju oraz  

pomyślnej realizacji założonych planów!

SIATKA W ROLNICTWIE

 Siatka do obwiązywania bel to rozwiązanie, które pomo-
gło wyeliminować liczne problemy towarzyszące wykorzystaniu 
popularnego sznurka (utrata kształtu przy transporcie, rozprę-
żanie się, dalsze deformacje i gubienie materiału, utrudnione 
utrzymywanie czystości). Szybko okazało się, że zastosowanie 
siatki zdecydowanie poprawiło efektywność zbiorów materia-
łów rolniczych prasami zwijającymi - zapewniając dużo lepsze 
utrzymanie wysokiej jakości paszy w okresie przechowywania. 

OTWARCIE OBORY W TŁUBICACH

(obowiązuje do końca czerwca)
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TY BELUJESZ. MY DBAMY 
O JAKOŚĆ TWOICH BELI.

YOUR SUCCESS - OUR SPECIALITY

SPOSÓB NA SPULCHNIENIE ROLI BEZ JEJ ODWRACANIA 

 Nowy sezon przynosi nowe rozwiązania, co zauważyć można również w produktach firmy Kuhn. Kultywator  
Cultimer 100 L wykorzystuje kilka ciekawych rozwiązań dostępnych wcześniej tylko w większych kultywatorach 
zaczepianych.
 
W ramach serii dostępne są 4 modele

Modele Rama Szerokość 
robocza

CULTIMER L 300
ZAWIESZANY Sztywna 3m

CULTIMER L 350
ZAWIESZANY Sztywna 3,5m

CULTIMER L 400
ZAWIESZANY Składana 4m

CULTIMER L 500
ZAWIESZANY Składana 5m

Dane techniczne CULTIMER L300 CULTIMER L350 CULTIMER L400R CULTIMER
L500R

Maksymalna dopuszczalna moc
ciągnika (kW/KM) 132/180 155/210 177/240 221/300

Minimalne zapotrzebowanie na
moc (kW/KM) 88/120 103/140 118/160 147/200

Szerokość robocza (m) 3 3,5 4 5

Szerokość transportowa (m) 3 3,5 3

Liczba zębów 10 12 13 16

 W maszynie zmieniły się między innymi konstrukcje 
nośne redlic. Dzięki słupicom wykonanym z elastycznej 
stali, możliwe jest odchylenie zębów nawet na 15 cm. 
Wzmocniono trzybelkową ramę, co umożliwia pracę  
z większym obciążeniem. Regulacja głębokości pracy 
na wale jest realizowana prostym systemem klipsowym. 
Gęsiostópki o szerokości 35 cm umożliwiają płytką pra-
cę na 3 cm. Łapy o szerokości 80 mm wraz z boczny-
mi podcinaczami umożliwiają osiągnięcie głębokości  
12 cm. Bez skrzydeł narzędzie może osiągnąć głębokość  
35 cm .
 Kolejnym istotnym elementem jest centralna regu-

lacja położenia talerzy niwelujących. W zależności od 
potrzeb możliwe jest wykorzystanie zagarniaczy listwo-
wych, co daje efekt wyrównania powierzchni gleby po 
sekcji zębowej.
 W modelu pojawiła się również redlica wykonana  
z węglików spiekanych, która posiada większą twardość 
i odporność na zużycie podczas pracy. Teraz każdy użyt-
kownik może porównać żywotność standardowych 
części roboczych oraz tych, wykonanych z węglików.
 Model L 300 do pracy potrzebuje ciągnika minimum 
120 konnego, model L 500 minimum 200 KM.
 

Dane techniczne:

KULTYWATOR KUHN CULTIMER
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Dane techniczne CULTIMER L300 CULTIMER L350 CULTIMER L400R CULTIMER
L500R

Liczba talerzy wyrównujących 8 9 10 12

Głębokość robocza(cm) Od 5 do 35

Zaczep 3-punktowy kat. 2 i 3 3-punktowy kat. 3 i 4N

Masa, ok. (kg) z zabezpieczeniem
NSM i wałem rurowym 1833 2113 2970 3316

Masa, ok. (kg) z wałem T-Ring 2162 2481 3430 3890

Prześwit pod ramą (cm) 85

Szerokość dłuta bez lemieszy
bocznych (cm) 80

Wymagane wyposażenie
hydrauliczne ciągnika -

Podnoszenie: 1 zawór
dwukierunkowy - Hydrauliczna 

regulacja
głębokości na wale: 1 zawór dwu-

kierunkowy

Wyposażenie seryjne

Sekcje wyrównujące glebę [085] Gładkie talerze wyrównujące

NIE PRZEGAP

 18 kwietnia 2017 roku wszedł w życie tzw. pakiet  
przewozowy, nakładający na przewoźników obowiązek 
cyfrowej rejestracji przewozu paliw płynnych. Zgodnie 
z ustawą przewóz paliw może być kontrolowany przez 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Policji, Straży 
Granicznej i Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowe-
go. Ustawa nakłada na dystrybutorów paliwa obowią-
zek tankowania oleju napędowego do atestowanych 
zbiorników dwupłaszczowych. 

 Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 
drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozo-
wy lub pakiet SENT) jest dostępna pod pozycją nr 708  
w Dzienniku Ustaw.

 Zareaguj już teraz, jeśli chcesz nadal nabywać paliwo 
w cenach i ilościach hurtowych. Kup dwupłaszczowy 
zbiornik do przechowywania paliwa.

Zbiornik 5000 l już za 9 990 brutto!!!

Ponadto w naszej ofercie znajdziesz kompletne zbiorniki z systemem dystrybucji o pojemnościach od 1300l  
do 5000l

oraz zbiorniki bez systemu dystrybucji o pojemnościach od 750l do 2000l w cenach już od 3 319 brutto

1300 l

2000 l 1500 l 1000 l 750 l

3000 l 2000 l

 W naszej ofercie znajdziecie Państwo zbiorniki  
wysokiej jakości, wykonane przy użyciu nowoczesnej 
technologii:

- zbiorniki wykonane zgodnie z przepisami i pod  
nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego,

- dwupłaszczowa konstrukcja z polietylenu z możliwo-
ścią monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej,

- zamykana skrzynia dystrybucyjna ogranicza dostęp 
osób nieupoważnionych,

- wzmocniona konstrukcja dająca możliwość przeno-
szenia pustego zbiornika,

- wykonane z materiału odpornego na czynniki  
atmosferyczne; nie korodują i nie blakną

- możliwość doboru komfortowego systemu dystrybu-
cji paliwa oraz monitoringu tankowania paliwa

NOWE REGULACJE W SPRAWIE PALIW
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WSZECHSTRONNE SIEWNIKI
 Kuhn to francuski producent maszyn rolniczych ist-
niejący od 1828 roku. W swojej ofercie posiada szeroką 
gamę maszyn rolniczych, w tym między innymi siew-
niki, pługi, czy rozsiewacze.

 Maszyną wartą uwagi jest siewnik Sitera, który 
doceniany jest między innymi ze względu na swoją 
wszechstronność. Dzięki wykorzystanym rozwiąza-
niom może być stosowany po orce jak i w uprawie 
uproszczonej.

 Czy wiesz, że niemalże 50% plonu jest warunko-
wane już podczas siewu?

 Mechanizm wykorzystany przez siewnik umożliwia 
precyzyjny siew przy dużej prędkości roboczej. Jest 
to możliwe dzięki podwójnym redlicom talerzowym 
montowanym na równoległoboku. Sitera pozwala 
na bezproblemową pracę w różnych warunkach gle-
bowych i optymalny docisk redlic. Duże przesunięcie 
względem siebie talerzy daje możliwość uzyskania wy-
raźnych bruzd, a mały kąt między nimi zapobiega od-
rzucaniu gleby. Rowkowe aparaty wysiewające funk-
cjonują dobrze mimo drgań, dzięki czemu dozowanie 
materiału siewnego jest dokładne w dawce od 1,5 kg 
do 450 kg/ha i przy różnych kształtach nasion (drobne 
są dozowane za pomocą zintegrowanego wałka). Nie 
zapominajmy też o kontakcie nasion z glebą – koła 
kopiujące dociskają ją we wszystkich rzędach wysie-
wu, co daje idealne warunki do kiełkowania. Oryginal-
ne rozwiązanie Kuhn zapewnia płynną pracę nawet  
w przypadku gleb gliniastych, czy w obecności resztek 
pożniwnych.

 Centralna regulacja głębokości siewu, zawiesze-
nie siewnika z oparciem na wale maszyny uprawowej 
oraz elektroniczne monitorowanie siewu zapewniają 
komfortową obsługę. Producent seryjnie wyposaża 
maszynę w sterownik Hector 3000, który pomaga przy 
prawidłowym przeprowadzeniu wysiewu (licznik ha, 
czujnik prędkości jazdy, alarm zatrzymania aparatów 
wysiewających, niskiego poziomu nasion, opuszczenia 
znaczników, symetryczne/niesymetryczne tworzenie 
ścieżek technologicznych od 2-20 przejazdów). Siewnik do siewu uproszczonego ESPRO, zaprezentowany po raz pierwszy  

na targach SIMA w Paryżu, zdobył tytuł maszyny roku 2015 w kategorii "Siew".  
Dostepny w szerokościach roboczych 3,00 i 6,00 m, ma bardzo małe wymaga-
nia pod względem uciągu i zapotrzebowania mocy. Zapewnia precyzyjny siew 
nawet przy duzych predkościacg roboczych: nawet do 17 km/h z cignikiem  
o mocy 200 KM, przy szerokości roboczej 6,00 m (w zalezności od terenu  
i warunków roboczych).

Skorzystaj z usług Espro 
oferowanych przez Rolserwis!

KUHN SITERA
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OPRYSKIWACZE DLACZEGO WARTO WAŁOWAĆ?

 Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych "KrukowiaK" 
to polski producent maszyn rolniczych isadowniczych, 
słynący głównie z produkcji opryskiwaczy zaczepia-
nych i samojezdnych. Ponadto jest jednym z liderów 
produkcji maszyn do uprawy i przetwórstwa ziemnia-
ków i cebuli. W 2016 roku firma przejęła POM Brod-
nica, znanego producenta maszyn uprawowo - siew-
nych. Niniejsza zmiana zaowocowała nie tylko nowym 
wyglądem maszyn, ale również ogólną modernizacją 
produktów i rozwojem oferty.

 Warto zwrócić uwagę na flagowe produkty firmy, do 
których należy między innymi opryskiwacz przycze-
piany z serii Goliat. Maszyny te są dostępne w opcjach 
ze zbiornikami o pojemności: 2500 l, 3000l, 3600 l, 
4200 l, 5200 l, 6000 l. Belki sterowane hydraulicznie, 

Atrakcyjne finansowanie fabryczne na opryskiwacze serii Orion i Goliat:
4x25% - udział własny 25%, okres finansowania - 1 rok, raty - kwartalne, prowizja 0%
4x25% - udział własny 25%, okres finansowania 1,5 roku, raty półroczne, prowizja 1,52%
5x20% - udział własny - 20%, okres finansowania - 2 lata, raty - półroczne, prowizja - 2%
oferta standardowa
udział własny od 0 do 49% , okres finansowanie do 120 miesięcy, raty - miesięczne,
kwartalne, półroczne lub sezonowe;
Prowizja - 1%

w zależności od modelu, mogą mieć szerokość od 18 
do 36 metrów. Zbiorniki w maszynach wykonane są 
z polietylenu, dzięki czemu posiadają wysoką odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne, a obniżony środek 
ciężkości pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu.

 W ramach wyposażenia standardowego producent 
oferuje również:
•  Elektryczne sterowanie układem cieczowym,
•  Rozwadniacz boczny
•  Pięciopozycyjne głowice rozpylaczy
•  Włoskie pompy cieczowe,
•  Płuczkę zbiornika głównego
•  Zaczep prosty dolny
•  Wałek przegubowo- teleskopowy.

W ramach serii Goliat dostępne są 4 konstrukcje belek hydraulicznych:

PHN o szerokości 18/20/21m
Belki sterowane hydraulicznie (składanie, rozkładanie, pod-
noszenie, stabilizacja),
składane symetrycznie wzdłuż osi maszyny,
uchylny ostatni element belki.

ALU o szerokości 18/20/21/24/27/28/30/36m
belki aluminiowe w pełni sterowane elektrohydraulicznie,
składane niezależnie wzdłuż osi maszyny,
wszystkie funkcje belki są sterowane hydraulicznie (składanie, 
rozkładanie, podnoszenie, stabilizacja oraz blokada stabilizacji),
uchylny ostatni element belki.

PHB o szerokości 18/20/21/24m
belki w pełni sterowane elektrohydraulicznie,
składane asymetrycznie wzdłuż osi maszyny,
funkcje belki są sterowane hydraulicznie (składanie, rozkła-
danie, podnoszenie, stabilizacja oraz blokada stabilizacji),
uchylny ostatni element belki.

PHR o szerokości 18/20/21/24/27m
belki aluminiowe z rękawem powietrznym (zabiegi mogą być 
wykonywane również przy niekorzystnych warunkach pogo-
dowych),
elektrohydrauliczne sterowanie,
niezależne składanie ramion,
w standardzie komputer sterujący Bravo 300S

 Expom to znany producent maszyn rolniczych dedy-
kowanych uprawie i wałowaniu. Oferta to nie tylko agre-
gaty, głębosze, maszyny do pielęgnacji łąk i pastwisk, 
ale przede wszystkim wały uprawowe Jacek, Tytan, Ma-
ximus, wały tnące Jacek Impuls, Jacek Gladio, również  
w wersji na przedni zaczep ciągnika - Uniwersal, Progres. 
Na aktualny asortyment Expomu wpływa m.in. współ-
praca z poznańskim Przemysłowym Instytutem Maszyn 
Rolniczych, czego efektem jest m.in. wieloczynnościowy 
agregat do spulchniania gleby, z możliwością płynnego 
nawożenia doglebowego.

Dlaczego warto?

•  Wyrównanie pola i rozbicie brył
•  zatrzymanie wilgoci
•  poprawa struktury gleby
•  redukcja erozji
•  napowietrzenie łąk i pastwisk
•  wbicie kamieni w glebę
•  lepszy kontakt nasion z glebą.

 Wałowanie jest zabiegiem agrotechnicznym w dużej 
mierze wpływającym na jakość upraw oraz
późniejszy urodzaj. Expom od niemalże 20 lat specjali-
zuje się w produkcji wałów uprawowych we
wszelkich konfiguracjach. Zalicza się do nich wały 
współpracujące z pługami obracalnymi Partner I i Par- 
tner II, Terra I oraz Solo i Duet (po zamontowaniu  
dyszli). Dedykowane pracy z pługami zagonowymi są 
wały Solo, Duet, hydraulicznie składany Uniwersal Bis 
oraz Tercet. Popularne Jacek, Tytan i Maximus należą do 
grupy ciąganych wałów składanych hydraulicznie.

Pierścienie w wałach Expom Krośniewice

campbell - zagęszczają
podglebie bezpośrednio po
orce. Istotnym elementem

decydującym o skutecznosci
pracy jest kąt ostrza (zależne

od rodzaju gleby).

cambridge – elementy robocze
wykorzystywane głównie przy

wałowaniu zasiewów, ale
również do uprawy pożniwnej,

czy użytków zielonych.

crosskill – agresywne elementy
robocze doskonale kruszące bryły,

wsparte cechami pierścieni
cambridge. Rozluźniają stwardniałą
powierzchnię, uaktywniając aerację.
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NOWA GENERACJA DYSKÓW TNĄCYCH Z SERII LITECUT
MADE BY SAMASZ

 Firma SaMASZ pamięta o tym, że jej głównym mot-
tem jest nieustający rozwój. Z tego powodu konstruk-
torzy wytrwale pracują nad tym, aby zapewnić wszyst-
kim klientom maszyny o jak najwyższej jakości, które 
nie tylko ułatwiają pracę, ale także wpływają na uzy-
skanie wysokiej jakości paszy.
 Dążąc do spełniania coraz bardziej wyśrubowanych 
wymagań, dokonano niezwykle korzystnych
modernizacji dysków tnących z serii LiteCUT. Two-
rząc tym samym zupełnie nową generację dysków, 
które są w pełni zamienne ze starszymi modelami  
i mogą być bez problemu używane w starszych zespo-
łach tnących kosiarek SAMBA.
 Jakie innowacje zostały wprowadzone? Konstrukto-
rzy zoptymalizowali kształt dysków tnących LiteCUT, co 
poprawiło ich właściwości tnące i znacznie usprawni-

ło podbijanie masy zielonej, a także podniosło ogól-
ną wytrzymałość i żywotność dysków. Kolejne uno-
wocześnienie to redukcja prześwitu między dyskiem 
i listwą, co umożliwia teraz o wiele łatwiejszą konser-
wację. Na uwagę zasługują również specjalnie ukształ-
towane nowoczesne belki tnące, które wytłoczone są 
z jednego elementu, dzięki czemu cała konstrukcja 
stała się jeszcze bardziej solidna. Dopełnieniem mo-
dernizacji jest zastosowanie szerokiego tunelu pomię-
dzy specjalnie wyprofilowanymi płozami, co znaczą-
co zwiększa samoczyszczenie się i w efekcie pozwala 
na otrzymanie paszy o najwyższej jakości i czystości. 
Wydajność, precyzja i wysoka jakość, to główne cele, 
jakie przyświecają konstruktorom z firmy Samasz. Za 
sprawą ich wysiłków sezon 2017 ma szansę być o wiele 
łatwiejszy i bardziej przyjazny użytkownikom.

SERWIS - CENTRUM WYMIANY SZYB
 Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach - to 
normalne! Najważniejsze jest, aby umieć na nie  
odpowiednio reagować.

 Pękła Ci się szyba w ciągniku, kombajnie albo 
ładowarce? Zaufaj profesjonalistom, nie podejmuj 
zbędnego ryzyka i pozwól nam działać!

 W ofercie posiadamy szeroki wybór szyb harto-
wanych płaskich, giętych i sferycznych najlep-
szej jakości, które wymieniamy wykorzystując prze-
testowane metody.

Jak wygląda proces wymiany szyby?

1 – Usunięcie pękniętej szyby, bądź jej pozostałości oraz, jeśli jest wymagane  
do montażu szyby - demontaż elementów np. tapicerki dachowej kabiny,

2 - Wycięcie pozostałości uszczelki szyby i dokładne przygotowanie powierzchni,

3 – Przygotowanie szyby do montażu: zamocowanie uchwytów ssących,  
odtłuszczenie powierzchni, nałożenie podkładu,

4 – Nałożenie kleju na szybę,

5 - Montaż szyby,

6 – Zabezpieczenie szyby na czas wyschnięcia kleju,

7 - Czyszczenie szyby.



ROLSERWIS ROLSERWISMASZYNY ROLNE • CZĘŚCI ZAMIENNE •SERWIS •NAWOZY MINERALNE MASZYNY ROLNE • CZĘŚCI ZAMIENNE •SERWIS •NAWOZY MINERALNE

22 23

T7.165 IKONA MOCY I STYLU
T7.165 to nowy członek rodziny New Holland. 

Co cechuje Jego Wysokość?

3 LATA – 4 000 GODZIN SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA MASZYNY
12 MIESIĘCY GWARANCJI PLUS 2 LATA PRZEDŁUŻONEJ OPIEKI SERWISOWEJ
SZCZEGÓŁY OFERTY DOSTĘPNE U DEALERÓW NEW HOLLAND

*SZCZEGÓŁY U TWOJEGO NAJBLIŻSZEGO DEALERA NEW HOLLAND

www.newholland.pl

, Płock, tel. 24 262 94 83
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OD 8 LAT LIDER
W SPRZEDAŻY CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

WITAMY NOWEGO CZŁONKA RODZINY SERII T7!
T7.165 – IKONA MOCY I STYLU MOŻE BYĆ TWÓJ JUŻ ZA 245 000 ZŁ NETTO*

·   Moc maksymalna 165 KM, moc znamionowa 150KM!

·   Maksymalny moment obrotowy 700 Nm

·   Przekładnia Range Command 40 km/godz.

·   Pompa hydrauliczna 113 l/min CCLS

·   Udźwig tylnego TUZ ponad 8 ton

·   Komfortowa kabina z klimatyzacją

 Łukasz Chęciński, manager ds. marketingu marki 
New Holland poinformował, że kompletacja ciągnika 
została stworzona w oparciu o zapotrzebowanie skła-
dane przez polskich rolników i to z polskiego oddziału 
firmy New Holland wyszła inicjatywa, by ciągnik w ta-
kiej wersji wyposażenia wprowadzić do sprzedaży.

 Korzystne rozwiązania można dostrzec między inny-
mi w przekładni. Nowy model oferowany jest wyłącznie 
ze skrzynią typu semi-powershift o nazwie Range Com-
mand 18/6 lub 19/6 w wersji Eco. Biegi są przełączne po-
przez naciśnięcie przycisku, jedynie do zmiany zakresu  
należy użyć sprzęgła (do którego również jest dedyko-
wany przycisk).

Do 30 czerwca trwa promocja, dzięki której T7.165 
może być Twój już za 245 000 zł netto!

 W kwestii osiągów hydrauliki T7.165 S niczym nie 
ustępuje pozostałym ciągnikom. Maksymalny udźwig 
tylnego podnośnika to blisko 8,3t. Za sterowanie TUZ-
-em odpowiedzialny jest system elektronicznej regula-
cji EDC (Electronic Draft Control).

 Maksymalny wydatek wielotłoczkowej pompy 
hydraulicznej to 113 l/min. Sterowanie szybkoz-
łączami odbywa się za pomocą prostych dźwigni.  
Maksymalnie dostępne są cztery pary gniazd hydrauli-
ki zewnętrznej oraz złącze Power Beyond.
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Najlepsze

wapno

rolnicze!

www.polcalc.pl

POLCALC III GENERACJI to nawóz o maksymalnych parametrach jakościo-
wych, przeznaczony dla najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki 100% 
reaktywności doskonale się rozpuszcza i jest całkowicie przyswajalny dla 
gleby i roślin. Efekty zastosowania są niemalże  
natychmiastowe co powoduje że jego skuteczność w pierwszym roku jest 

kilkukrotnie wyższa od tradycyjnego wapna rolniczego.  
Nasze eksperymenty i badania dowiodły najlepszą skuteczność tego produktu w odkwaszaniu gleby.  
Jeżeli masz dość eksperymentów ze słabej jakości produktami w nieodpowiednio wysokich cenach  
to Polcalc będzie dla Ciebie najlepszym wyborem!

Skład: 98% Węglan Wapnia (kreda), Reaktywność: 100%, Przyswajalność: 100%,

Opakowanie: opakowanie typu Big Bag 500 kg oraz worek 25 kg, Produkt Posiada Atest Ekologiczny IUNG 

www.facebook.com/wapno.granulowane

Zakład Produkcji Nawozów  
Wapniowych w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151,  
87-840 Lubień Kujawski

Dział Handlowy: 880 880 801  
e-mail: polcalc@polcalc.pl

reklama_polcalc_205x275_160202.indd   1 2016-02-02   22:56:02
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wiciele marki New Holland podkreślają, że produkty 
te będą nadal sprzedawane pod marką Kongskilde. 
Struktury sprzedaży marki oraz sieć dilerska zostaną 
zachowane.

 – Spotkanie w fabryce to dla nas doskonała okazja, 
by poruszyć kluczowe z punktu widzenia naszej firmy  
i sektora rolniczego kwestie. Jedną z nich jest 
niewątpliwie przejęcie Kongskilde. To pionierzy  
w swojej dziedzinie, a ich marki Överum, Howard  
i JF oferują bardzo wysoki poziom specjalizacji. Wraz 
z nabyciem Kongskilde zdobywamy bogate dzie-
dzictwo i doświadczenie tej firmy. Pozwoli nam to 
na poszerzenie oferty o pługi, siewniki i maszyny 
przeznaczone do zbioru zielonki, idealnie dostoso-
wane do warunków rynku polskiego – mówi Łukasz 
Chęciński.

 Spotkanie to jednocześnie zakończyło cykl wizyt 
pt. „Dni Otwarte” w fabryce New Holland, które od-
bywały się od 23 stycznia do 15 lutego. Łącznie za-
kład produkcyjny odwiedziło ponad 700 osób. Była 
to szósta z kolei edycja spotkań z klientami i użyt-
kownikami niebieskich i żółtych maszyn.
 

DWUDZIESTOTYSIĘCZNA PRASA ROLL-BELT™  
WYJECHAŁA Z PŁOCKIEJ FABRYKI
DWUDZIESTOTYSIĘCZNA PRASA ROLL-BELT™  
WYJECHAŁA Z PŁOCKIEJ FABRYKI

 Marka New Holland uroczyście przekazała klientowi 
dwudziestotysięczną prasę zwijającą, wyprodukowaną 
w płockiej fabryce. Wydarzenie było jednym z głów-
nych punktów spotkania, które zwieńczyło cykl spo-
tkań pt. „Dni Otwarte” w fabryce New Holland. Stworzy-
ło również doskonałą okazję do podsumowania roku 
oraz zarysowania planów przedsiębiorstwa – także  
w kontekście przejęcia marki Kongskilde.

 Podczas spotkania goście mieli okazję zwiedzić  
fabrykę: linię produkcyjną, z której zjeżdżają maszyny 
New Holland oraz biura projektowe (97 000 m2), w któ-
rych polscy inżynierowie pracują nad innowacyjnymi 
rozwiązaniami w kombajnach zbożowych, prasach oraz 
hederach. Zwiedzający mogli przyjrzeć się procesowi 
produkcji od “deski kreślarskiej” do momentu, gdy goto-
we maszyny wyjeżdżają z fabryki. Rolę specjalnie dedy-
kowanych przewodników objęli w tym dniu pracownicy 
płockiej fabryki z kilkudziesięcioletnim doświadcze-
niem. To dla nas bardzo istotne, by podkreślać, że nasz 
zakład produkuje, a nie montuje kombajny zbożowe, 
prasy zwijające i hedery. Fabryka realizuje pełen proces 
produkcyjny, nie ograniczając się jedynie do montażu. 
Nie wszyscy o tym wiedzą, a polska myśl techniczna 
ma niezwykle istotny wpływ na ostateczną formę na-

szych maszyn – mówi Adam Sulak, Business Director  
New Holland.

 Jednym z kluczowych punktów spotkania było 
uroczyste przekazanie klientowi finalnemu dwudzie-
stotysięcznego egzemplarza prasy belującej serii Rol-
l-Belt™, która zjechała z linii produkcyjnej w Płocku. 
Powodzenie, jakim cieszą się prasy New Holland to 
dla nas powód do satysfakcji, dlatego celebrujemy 
sukcesy. Zaufanie użytkowników do maszyn naszej 
marki motywuje nas do ciągłego udoskonalania pro-
cesu produkcyjnego oraz samego sprzętu. Dzięki po-
łączeniu tych cech, od ośmiu lat pozostajemy liderem 
sprzedaży ciągników rolniczych w Polsce – mówi Łu-
kasz Chęciński.

 Podczas spotkania przedstawiciele marki New 
Holland oficjalnie ogłosili przejęcie sektora rolnicze-
goGrass and Soil Kongskilde Industries przez CNH 
Industrial. Kongskilde Industries jest częścią Grupy 
Danish Group Dansk Landbrugs Grovvareselskab 
(DLG A.m.b.A.). Przejęcie obejmuje rozwiązania do-
tyczące upraw, siewu, siana i kiszonki. W zakresie 
produktów z tych segmentów, New Holland nabyło 
markę, własność intelektualną i technologię. Przedsta-

PŁOCK KALISZ KUTNO
24 269 71 28 62 751 00 30 24 337 11 11
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kontakt

Płock
Osięciny

Kutno

Kalisz

PŁOCK: ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, tel. 24/ 262 50 63
KALISZ: Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz, tel. 62/ 751 00 30
KUTNO: ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno, tel. 24/ 337 11 11
OSIĘCINY: Sklep Firmowy, ul Rataja 2, 88-220 Osięciny, tel. 54/ 289 79 03

www.rolserwis.pl, rolserwis@ rolserwis.pl 


