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Szanowni PańStwo,
z dumą i radością chcielibyśmy podziękować Wam - naszym Klientom za zaufanie i współpracę, to dzięki 
Wam uzyskaliśmy najwyższe odznaczenie dla Dealera New Holland!

PrzygoDzice
Targi rolNo-ogroDNicze

DNi Pola
STrzelce

DNi oTWarTe
KuTNo

STuDzieNiec
SierPecKie DNi Pola

DNi oTWarTe
PłocK

KWiecień czerWiecmaj

majKWiecień

gdzie będziemy w tym roku?
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New Holland agriculture poszerza serię T5 o nowe mode-
le z już nagrodzoną bezstopniową przekładnią autocom-
mand™. Nową serię wyróżnia przestronna kabina i wysoki 
poziom komfortu. całość daje dużą przyjemność z jazdy, 
zapewnia najlepsze osiągi i najwyższą moc w swojej kla-
sie. Dzięki wymienionym cechom nowa seria ciągników 
T5 auto command™ stanowi ofertę maszyn o szerokim 
zastosowaniu min. do pracy na łąkach, w gospodar-
stwach uprawowych, przy transporcie, kultywacji gleby 
czy pracach komunalnych. Seria T5 autocommand™ zo-
stała stworzona z myślą o tych klientach, którzy potrze-
bują wszechstronnego i niezwykle zwrotnego ciągnika 
przeznaczonego do prac wykonywanych przy użyciu 
WOm-u takich jak koszenie, belowanie, nawożenie, upra-
wa gleby. Prace związane z transportem lub wymagają-
ce precyzyjnej prędkości jazdy są wykonywane z nową 
jakością i wydajnością. możliwość wyboru trzech trybów 
przyśpieszania i hamowania pozwala dopasować maszy-
nę do każdej pracy. możliwość regulacji dynamiki pracy 
przekładni pozwala np. na płynną zmianę kierunku jazdy, 
co wyśmienicie się sprawdza przy transporcie, pracy z ła-
dowaczem czołowym lub pracy na śliskim terenie.

Wyróżniona nagrodami przekładnia bezstopniowa au-
tocommand™ jest gwarancją najwyższej jakości.
Nowy, niskoemisyjny silnik FPT NeF spełnia wymogi nor-
my Stage V z technologią ecOBlue™ Hi-eScr2 o najwięk-
szej mocy w swojej klasie.
Kabina Horizon™ o największej kubaturze w swojej kla-
sie zapewnia duży komfort, niezrównane pole widzenia 
i ergonomikę w swej klasie.

new Holland t5 autoCommand™

new Holland t4S

Model Moc znamionowa silnika (KM) Moc maksymalna (KM)
T5.110 autocommand 100 110
T5.120 autocommand 110 120
T5.130 autocommand 120 130
T5.140 autocommand 130 140

Wyznacza noWe  sta n da r dy
i ProSTa eKSPloaTacja
ciągniki T4S zaprojektowane są do długotrwałej pracy, za-
pewniając jednocześnie długie okresy międzyserwisowe.

i abSoluTNa PrzyjeMNość z jazDy
Od podstawowych modeli z ramą rOPS po nowej ge-
neracji czterosłupkową kabinę z opcjonalnym fotelem 
pneumatycznym – zapewnienie operatorowi komforto-
wego sterowania maszyną to nasz priorytet.

i WSzecHSTroNNość
Kompaktowy i zwrotny, dzięki hydraulicznej i wszechstron-
nej przekładni dopasowanej do różnorodnych potrzeb.

i Moc i WyDajNość
Płynnie pracująca seria silników S8000 efektywnie i nie-
zawodnie rozwija moc nawet do 75 Km, oferując jedno-
cześnie wyjątkowo niskie zużycie paliwa i imponującą 
charakterystykę momentu obrotowego.
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new Holland – Po raz dzieSiĄty StanĄŁ 
na naJwyŻSzym Podium 
i SięgnĄŁ Po zŁoto

z danych martin & jacob Sp. z o.o. wynika, że najwyższy 
wskaźnik rejestracji odnotowano w grudniu – nowych 
właścicieli znalazło wtedy 1394 ciągniki. – miniony rok, 
podobnie jak lata ubiegłe, nie był łaskawy dla branży 
rolniczej – mówi adam Sulak, Business Director New 
Holland. – Fakt, że w bardzo wymagających warun-
kach rynkowych pozostajemy na pozycji lidera już po 
raz dziesiąty dowodzi, że maszyny New Holland cieszą 
się wysokim zaufaniem użytkowników i mają opinię 
niezawodnych partnerów w pracach polowych. Po raz 
kolejny udowodniliśmy, że nasze produkty doskonale 
sprawdzają się w warunkach rynku polskiego, mamy 
również świadomość, że w trudnym dla rolników okre-
sie każda inwestycja musi być przemyślana dwukrotnie. 
We wrześniu ubiegłego roku świętowaliśmy piękny ju-
bileusz 20-lecia obecności marki New Holland w Polsce, 
a dziś dzięki zaufaniu Klientów możemy zapisać kolejną 
ważną datę w naszej historii – podkreśla adam Sulak. 
– Od 20 lat marka New Holland działa w Polsce i przez 
połowę tego czasu pozostaje liderem rynku. To dzięki 
Wam, drodzy Klienci możemy dzisiaj mówić o sukcesie 
załogi i sieci dystrybucyjnej New Holland – dodaje.
z przedstawionych danych martin & jacob Sp. z o.o. 
wynika, że w zeszłym roku sprzedano 8860 nowych cią-
gników rolniczych. Liczba sprzedanych maszyn podana 
została na podstawie rejestracji w centralnej ewiden-
cji Pojazdów i Kierowców. Wyniki wskazują na wyraźne 
prowadzenie grupy liderów, wśród których należy wy-

mienić marki: New Holland, john Deere, Kubota oraz 
zetor. To właśnie tych czterech producentów łącznie 
zarejestrowało w tym roku 5190 ciągników, co stanowi 
59% całego wolumenu rejestracji.
W ciągu minionych 10 lat, od kiedy marka New Holland 
zajmuje fotel lidera rynku wśród producentów ciągni-
ków rolniczych, 23.999 sztuk niebieskich ciągników 
znalazło swoich właścicieli w rodzimych gospodar-
stwach. W roku 2018 największą popularnością cieszyły 
się serie ciągników T7 – 454 sztuki,TD5 – 429 sztuki oraz 
T6 z ilością 223 sztuk zarejestrowanych sztuk.
W nowym roku marka New Holland, będzie w dal-
szym ciągu walczyła o pozycję lidera rynku. Przewi-
dujemy, że rynek ciągników będzie kształtował się na 
podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, co może 
wiązać się z ogólną sytuacją gospodarczą w kraju i na 
świecie. ewentualne możliwości uzyskania wsparcia 
finansowego przez rolników, ze środków unijnych, 
będą miały wpływ na ilość rejestrowanych nowych 
ciągników rolniczych w Polsce. Sądzimy, że procen-
towy rozkład sprzedaży ciągników z poszczególnych 
segmentów mocy nie ulegnie znaczącym zmianom 
i ciągniki średnich mocy będą wciąż wiodły prym, 
choć w roku 2018 zauważalny był znaczny progres 
w segmencie ciągników dużych mocy. z punktu wi-
dzenia producentów maszyn rolniczych jest to pro-
gnoza raczej optymistyczna – mówi Łukasz chęciński, 
marketing manager New Holland.

znane są wyniki sprzedaży nowych 
ciągników rolniczych na polskim rynku. 
rok 2018 zakończył się dominacją 
marki new Holland, która została 
liderem po raz dziesiąty z rzędu, z wynikiem 1936 rejestracji nowych 
ciągników. Łącznie, w okresie od stycznia do grudnia, polscy rolnicy 
zarejestrowali 8860 nowych ciągników.

1936 szt

1530 szt
932 szt

reJeStraCJe 
w 2018r.

MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNE ROLSERWIS

5



10_lat_fin.indd   1 03.01.2019   13:26:04





wykorzyStanie 
ziarna kukurydzy
Kukurydza ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle 
rolnym, spożywczym, a także chemicznym i energetycz-
nym. Większość odmian została wyhodowana w kierun-
ku przydatności na ziarno, ale hodowcy wiedzą, że dobre 
odmiany ziarnowe w praktyce sprawdzają się również na 
kiszonkę. Odmiany kukurydzy w zależności od sposobu 
produkcji nasiennej zawierają w swoim składzie dwie (Sc 
– single cross), trzy (Tc – three – way cross) lub cztery (Dc 
– double cross) linie wsobne. Dc charakteryzują się tań-
szymi nasionami i niższym potencjałem plonowania. Tc są 
bardziej plonotwórcze i wyrównane, jednak to mieszańce 
pojedyncze wykazują największy efekt heterozji i najwięk-
szą zdolność plonotwórczą. Niestety w przypadku Sc pro-
dukcja nasienna jest trudniejsza, co widać również w cenie. 
Kukurydza produkowana jest głównie dla uzyskania ziar-
na albo plonu ogólnego suchej masy roślin z możliwie 
dużym udziałem kolb.
 

ziarno na Cele SPoŻywCze 
i PrzemySŁowe
ziarno na cele niepaszowe jest wykorzystywane mię-
dzy innymi do produkcji etanolu technicznego, skrobi, 
czy też w młynarstwie. Skrobia jest komponentem nie-
zbędnym w przemyśle spożywczym, niektórych działach 
przemysłu chemicznego i papierniczego. 
ziarno na cele skrobiowe musi być w pełni rozwinięte, 
dobrze wykształcone, zdrowe i nieuszkodzone w trakcie 
zbioru. W związku z tym zachodzi konieczność uprawy 
odmian wcześniejszych, które zapewnią zbiór w dojrzało-
ści fizjologicznej ziarna przy możliwie niskiej wilgotności. 
Głównym produktem przemiału ziarna kukurydzy na cele 
młynarskie jest gruba kasza zwana grysem (uzyskiwana 
ze szklistej części bielma), wykorzystywana w żywieniu 
oraz w browarnictwie do produkcji słodu. W młynarstwie 

wymagane jest odpowiednia budowa anatomiczna, peł-
na dojrzałość fizjologiczna, mały udział ziaren uszkodzo-
nych. Powinny charakteryzować się także wyrównaną 
wielkością, zdrowotnością i zabarwieniem. 

ziarno na Cele PaSzowe
ziarno kukurydzy ma bardzo wysoką wartość żywienio-
wą w całej roślinie i to jego udział decyduje w o jakości 
kiszonki - największa koncentracja energii oraz najwyższa 
strawność. Wartość żywieniowa łodyg i liści jest niższa 
i ulega zmianom w okresie dojrzewania oraz podczas za-
kiszania. Kukurydzę można podawać krowom także w po-
staci gniecionego czy też śrutowanego ziarna zakiszane-
go w silosach, rękawach oraz pryzmach. jest to świetne 
uzupełnienie dawki pokarmowej wysokowydajnych krów 
mlecznych. Szczególna wartość żywieniowa ziarna kuku-
rydzy polega na idealnym zbilansowaniu energii pocho-
dzącej ze skrobi i tłuszczu z włóknem surowym. W żywie-
niu tuczników stosuje się kiszonkę z rozdrobnionych kolb 
kukurydzy – ccm (corn-cob-mix). jest to pasza bardziej 
przydatna niż czyste ziarno, szczególnie w diecie loch. Ki-
szonki z większym udziałem liści i osadki posiadają zbyt 
dużą ilość włókna by mogły być stosowane w tuczu.
 

ziarno kukurydzy Jako komPonent 
biopaliwa
z badań wynika, że z jednej tony ziarna kukurydzy moż-
na uzyskać około 400 l etanolu. Fermentacji alkoholo-
wej poddawana jest tylko podstawowa część ziarniaka 
– bielmo. Do produkcji etanolu można wykorzystać rów-
nież ziarno, które nie nadaje się na paszę: zainfekowane 
grzybami, popękane, niedojrzałe czy wilgotne. zwiększa 
się tym samym efektywność energetyczna i ekonomicz-
na przetwarzanego ziarna kukurydzy.

24 269 71 16
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STriGer to kultywator przygotowujący glebę do siewu 
pasowego roślin (np. kukurydzy, buraków cukrowych, 
słonecznika, rzepaku).
Sekcja uprawowa składa się z:
•	 kroju talerzowego,
•	 talerzowego oczyszczacza bruzdy, 
•	 wąskiego zęba, 
•	 falistych talerzy
•	 i koła dogniatającego.
Każda sekcja robocza jest zainstalowana na układzie tra-
pezowym z dwoma kołami podporowymi, co pozwala na 
indywidualne dostosowanie położenia w zależności od 
ukształtowania terenu. System trapezowy oraz koła do-
gniatające są regulowane hydraulicznie z kabiny ciągnika. 
z kolei zamontowane na trapezie, talerzowe oczyszczacze 
rzędu są regulowane wyskalowaną dźwignią wyprowa-
dzoną ponad maszynę, w celu dostosowania do warunków 
glebowych i ilości resztek roślinnych. ich konstrukcja ma 
ponadto zapobiegać owijaniu się resztek roślin wokół tarcz. 
Talerze ograniczające wyrzucanie gleby poza uprawiany 
rząd gleby mogą być regulowane w różnych płaszczyznach, 
tzn. przesunięcie w kierunku jazdy, przesunięcie boczne, 
kąt roboczy, głębokość robocza oraz nacisk na glebę. Taki 
zakres regulacji ma zagwarantować, że pas gleby zostanie 
dokładnie uprawiony i odseparowany od międzyrzędzi.
maszyna zapewnia wysoką wydajność pracy oraz zredu-
kowanie do minimum uprawianej powierzchni (w przy-
padku kukurydzy o 80%), co umożliwia dużą oszczęd-
ność. Wykonywanie uprawy gleby, bez zagregowanego 

siewnika zapewnia bardzo dużą elastyczność pracy. Siew 
jest wykonywany konwencjonalnym siewnikiem punkto-
wym. Stopień przygotowania pasa gleby do siewu w tej 
technologii jest taki sam, jak w przypadku tradycyjnej 
uprawy gleby- tzn. kółko dogniatające zagęszcza i wyrów-
nuje powierzchnię przed siewnikiem punktowym.

Striger
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maXima
Dzięki swojej wyjątkowej budowie, siewniki punktowe 
maXima i PLaNTer są maszynami uniwersalnymi pod 
względem wysiewu poszczególnych gatunków roślin 
oraz pracy w różnych technologiach uprawowych. 
Głównymi zaletami tych maszyn jest solidna konstruk-
cja, niezawodność oraz precyzja wysiewu. Bogate wy-
posażenie dodatkowe, między innymi zbiornik na mi-
krogranulat oraz system wysiewu nawozów, spełniają 
oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

maXima 3: 
nowa generaCJa Siewników PunktowyCH

Trzecia już generacja siewników punktowych Maxima za-
pewniać ma precyzyjny siew przy dużej prędkości, nawet 
10 km/h. Ponadto maszyna gwarantuje regularne odstępy 
między nasionami również w trudnych warunkach glebo-
wych. Beznarzędziowa regulacja ustawień roboczych oraz 
sterowanie elektroniczne sprawiać mają, że nowa generacja 
siewników Maxima 3 to maszyny przyjazne dla użytkownika, 
pozwalające uzyskać najwyższą jakość siewu. Siewniki te są 
również dostępne w wersji z elektrycznym napędem, który 
pozwala na regulacje dawki wysiewu z kabiny ciągnika.

od 1-go marCa darmowy 
PrzeglĄd Siewników 
PneumatyCznyCH kuHn: 
MaxiMa
Planter!

-15% na filtry i oleJe*

*oferta ważna do wyczerpania zapasów

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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Co nowego w Prow?

Ważne jest również to, że propozycje zmian zostały po-
zytywnie zaopiniowane przez Komitet monitorujący 
PrOW i zostały przesłane w grudniu 2018 r. do Ke, która 
pod koniec stycznia 2019 r. powinna przedstawić swoje 
stanowisko. Oto kilka koncepcji:
Pierwszy pakiet zmian dotyczy działań reagujących na 
susze. Proponowane jest rozszerzenie obecnego zakre-
su wsparcia w ramach modernizacji gospodarstw rol-
nych o inwestycje mające na celu zapobieganie skutkom 
suszy, poprzez zastosowanie nowoczesnych instalacji 
nawadniających, ujęć wody. – rolnicy będą mogli otrzy-
mać maksymalnie 100 tyś. zł na tego typu operacje.
jednorazowa premia dla młodych rolników będzie pod-
niesiona do 150 tysięcy zł, również z tytułu pomocy na 
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich można będzie otrzymać do 150 tyś zł 
w przypadku samozatrudnienia oraz 200 tys. zł przy zatrud-
nieniu jednej osoby, a 250 tyś. zł przy zatrudnieniu 2 osób.
Przetwórstwo i marketing ma być zmodyfikowane o pre-
ferencje dla operacji realizowanych przez sektor produk-
cji pasz, który będzie bazował na surowcach niemodyfi-
kowanych genetycznie.
W przypadku modernizacji Gospodarstw rolnych zwięk-
szyć ma się dolny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa z 10 tysięcy do 13 tysięcy euro ze względu 
na małą liczbę wnioskujących małych gospodarstw (4%).
WaŻNe – mimo, że w tym roku będzie uruchomiony tylko 

obszar a, b i c, to w ramach niego będzie można kupić ma-
szyny i urządzenia rolnicze – podkreślił minister zarudzki.
W ramach działań restrukturyzacja małych gospodarstw 
też możemy spodziewać się zmian – zniesiony zostanie 
wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez 
określony czas przed złożeniem wniosku, pojawią się 
preferencje w ramach kryteriów wyboru dla obór, które 
podlegają ubezpieczeniu. Ponadto podwyższono górny 
próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu 
poniżej 13 tys. euro, ale przy zachowaniu wymogu osią-
gnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro 
w docelowym okresie o co najmniej 20% w stosunku do 
wartości wyjściowej.
NaTUra 2000 w tym typie operacji wprowadzone będzie 
dodatkowe kryterium wyboru, które ma ułatwić dostęp 
do środków rolnikom, którzy zrealizowali działania, które 
mają sprzyjać zachowaniu walorów przyrodniczych.
– Do 31 grudnia 2018 r przekazano na konta beneficjen-
tów 16,5 mld zł, co stanowi 28% puli środków – mówił 
minister zarudzki. Głównymi założeniami i celem nowe-
go budżetu PrOW ma być zwiększenie konkurencyjno-
ści rolników na rynku europejskim, ale z jednoczesnym 
uwzględnieniem środowiska i klimatu.
– agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa do-
brze poradziła sobie z sytuacją w minionym roku. Środki 
trafiały do rolników w miarę płynnie – mówił z kolei mi-
nister ardanowski.

W bieżącym roku pojawi się kilka ciekawych programów wsparcia rolnictwa wraz z istotnymi zmianami, takimi jak 
nowy zakres wsparcia
•	 inwestycyjnego na rzecz przeciwdziałania suszy,
•	 wprowadzenie preferencji w sektorze produkcji pasz, bazujących na surowcach genetycznie niemodyfikowanych,
•	 podniesienie wysokości wsparcia dla młodych rolników, osób zaczynających działalność pozarolniczą, grupom 

producentów i spółkom wodnym
•	 zwiększenie wsparcia w działaniach obszarowych na zalesianie, rolnictwo zrównoważone, ekologiczne, ONW na 

obszarach górskich i podgórskich z minimalną obsadą zwierząt,
•	 uproszczenie formy pomocy udzielanej na ogrodzenie chlewni, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania aSF.

Jak będzie wyglĄdaŁ tegoroCzny Harmonogram?

ROLSERWIS
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nowość SamaSz 
– koSiarka dySkowa Xt 390
XT 390 to pierwsza tak duża kosiarka zawieszana fir-
my SamaSz. zastosowane nowoczesne rozwiązania 
konstrukcyjne całkowicie zmieniają jakość i wydajność 
pracy, zapewniając doskonałe wyniki. maszyna w kla-
sie kosiarek zawieszanych posiada największą na rynku 
szerokość roboczą wynoszącą 3,9 m. Podobnie jak inne 
modele SamaSz, kosiarka umożliwia ochronę darni i mi-
nimalizuje poziom zabrudzenia podczas koszenia, dzięki 
czemu zebrana pasza jest najwyższej czystości. maszynę 
wyposażono w listwę PerfectcUT własnej konstrukcji, 
pracującą i docenianą na łąkach całego świata.

Nowatorskie rozwiązania transportowe zastosowane 
w XT 390 doskonale sprawdzają się podczas przejaz-
dów po drogach publicznych. Transport przy pochy-
leniu 125° obniża wysokość, poprawia widoczność 
w lusterkach bocznych, zwiększa stabilność, bezpie-
czeństwo i komfort jazdy. Unikatowe zabezpieczenie 
najazdowe złożone z hydraulicznego bezpiecznika 
zintegrowanego z zaczepem i korpusem umożliwia 
uzyskanie największego dostępnego na rynku, ponad 
50-centymetrowego odchylenia listwy tnącej w od-
niesieniu do pierwszego dysku. 

doStęP do oryginalnyCH CzęśCi SamaSz
Na pewno wiesz, że na rynku dostępne są podróbki czę-
ści zamiennych, których słaba jakość nie tylko obniża 
efektywność pracy, ale może również doprowadzić do 
trwałego uszkodzenia maszyny.
Korzystając z oryginalnych części uzyskujesz:
•	 bezawaryjną pracę,
•	 wyższą produktywność,

•	 długotrwałą eksploatację,
•	 bezpieczeństwo użytkowania,
•	 korzystanie z najnowszych wersji udoskonalonych 

przez zespół konstruktorów,
•	 wzrost wartości maszyny (w przypadku odsprzedaży)

zaPraSzamy do SklePów rolSerwiS!

finanSowanie fabryCzne SamaSz
Dwie opcje finansowania na wszystkie maszyny zielonkowe, uprawowe i pielęgnacyjne. 
z oferty wyłączone są maszyny komunalne:

oPCJa 2×33%
Udział własny – 34% od wartości brutto maszyny, 
okres finansowania – 13 miesięcy, raty – półroczne 
po 33%, stała stopa oprocentowania

     oPCJa 3×25%
      Udział własny – 25% od wartości brutto maszyn, 
    okres finansowania – 19 miesięcy, raty – półroczne
  po 25%, opłata manipulacyjna – 1,333% /od kwoty 
pożyczki/, stała stopa oprocentowania

agnieszka Ozdowska
tel. 664 948 139
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w naSzeJ oferCie 
maSzyny fabryCznie nowe i uŻywane

•	 rok produkcji: 2015
•	 Szerokość rampy: 15 m
•	 Pojemność: 2 500 l
•	 Opryskiwacz fabrycznie nowy.
•	 Spełnia wszelkie wymogi agencji.
•	 Belka składana nierównomiernie (oddzielnie 

prawa lub lewa strona).
•	 Sterowanie elektrycznie – komputer.
•	 Górny zaczep. 4-o pozycyjne głowice.
•	 rozwadniacz, oraz zbiornik na czystą wodę.

•	 Szerokości robocza 1,5m
•	 Wyrzut tylni
•	 Koła podporowe
•	 Wałek WOm w komplecie
•	 maszyna fabrycznie nowa

•	 rok produkcji 2010,
•	 Owijanie bel siatką i sznurkiem
•	 centralne smarowanie,
•	 rotor, 15 noży tnących
•	 Szerokie ogumienie

kosiarka 
pielęgnacyjna 
unia famarol

5 200
pln neTTo

prasa 
New HollaND 

br6090

40 000
pln neTTo

opryskiwacz 
unia

PluS 2015

65 000
pln neTTo
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kultywator 
ścierniskowy 

Cultimer l 300

52 400
pln neTTo

wóz paszowy 
kuhn 

euromix i 870

64 000
pln neTTo

agregat  
unia

ares 3.0 tl

23 000
pln neTTo

Ciągnik 
new Holland 

8870a

79 999
pln neTTo

•	 Szerokości robocza 3m
•	 Liczba zębów 10szt.
•	 zabezpieczenia non-stop sprężynowe
•	 Liczba talerzy wyrównujących 8szt.
•	 Wał gumowy
•	 maszyna po pokazowa
•	 rok produkcji 2016

•	 Wóz paszowy Tmr przyczepiany,
•	 Bez freza do załadunku,
•	 rok produkcji 2015

•	 Szerokość robocza: 3 m
•	 Średnica talerza: 485 mm
•	 zabezpieczenie gumowe
•	 Wał Packer o średnicy 500 mm
•	 maszyna fabrycznie nowa
•	 rok produkcji: 2013

•	 rok produkcji 2001,
•	 Pierwszy właściciel (kupiony w rolserwis),
•	 12 560 mtg,
•	 Silnik 7,5 l 210 Km,
•	 Skrzynia biegów 18/10,
•	 Klimatyzacja sprawna,
•	 4 pary wyjść hydraulicznych,
•	 zaczep automatyczny,
•	 Opony tył 710/70 r38,
•	 Opony przód 600/65 r28

MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNEROLSERWIS
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wietrzenie 
magazynu części
eleMeNTy TaKie jaK 
•	 alternatory
•	 sprzęgła 
•	 części do siewników
•	 filtry

•	 farby
•	 oryginalne części 

do New Holland, 
case iH, zetor itd

PŁoCk
24 269 71 17

kutno
24 337 11 11

kaliSz
797 587 068

oSięCiny
600 897 021

oferta ograniCzona ze względu na doStęPność! 

zadzwoń i SPrawdź!

Szanowni Państwo, 
zachęcamy do skorzystania z ekstremalnej wyprzedaży części! nawet do 

50%
taniej!



Hamownia

W pracy rolnika liczy się wydajność i bezawaryjność 
wykorzystywanych maszyn - to sposób na sprawną re-
alizację prac polowych i uzyskanie największego zysku. 
chcesz mieć pewność, że Twój ciągnik poradzi sobie 
w momencie, w którym będziesz go potrzebował?
Skorzystaj z najnowszych rozwiązań i zweryfikuj stan 
swojego traktora za pomocą profesjonalnej hamowni!

i jaK DoKoNujeMy DiagNoSTyKi ciągNiKa oraz 
PoDNieSieNia Mocy?
Proces diagnostyki oraz podniesienia mocy maszyny 
rozpoczynamy od pomiaru kontrolnego w celu spraw-
dzenia nominalnego momentu obrotowego silnika oraz 
jego mocy na hamowni.
Po zakończeniu pomiaru uzyskujemy czytelny wykres 
z osiągami silnika, wzrostem mocy i momentu w zależno-
ści od obrotów. Na podstawie otrzymanego wykresu mo-
żemy ocenić stan układu paliwowego, parametrów silnika 
oraz napędu wałka WOm i ewentualne ich niedomagania.
Po odczytaniu wszystkich danych dokonywana jest mo-
dyfikacja wszystkich ustawień układu paliwowego (w za-
leżności od zastosowanej technologii).

Następnie przeprowadzamy optymalizację parame-
trów ciągnika przy zachowaniu pełnej funkcjonalności 
wszystkich układów i podzespołów, po czym dokony-
wana jest ponowna diagnostyka ciągnika przy pomocy 
hamowni WOm wraz z wykresem. Wzrost mocy jaki ofe-
rujemy mieści się w granicach 10-15%.

cały ProceS jeST WyKoNyWaNy W SPoSób 
bezPieczNy DzięKi MożliWości PoWroTu Do 
WcześNiejSzycH uSTaWień.

Poniżej prezentujemy wykresy przedstawiające pierwszy 
i drugi pomiar hamowni na przykładzie kilkuletniego ciągni-
ka TS 115 a z usterką polegającą na delikatnej i nie widocz-
nej na pierwszy rzut oko nieszczelności układu paliwowego.

Nie MuSiSz PrzyjeżDżać SWoją MaSzyNą, My PrzyjeDzieMy Do ciebie! 

Nasza hamownia jest w pełni mobilna, pomiary mogą zostać wykonane u klienta.
Sprawdzając bądź podnosząc moc, dajemy możliwość diagnostyki innych podzespołów m.in. diagnostyki 

komputerowej skrzyń biegów, wydajności układu hydrauliki za pomocą przepływomierza.

i pomiar przed naprawą usterki ii pomiar po naprawie usterki

ROLSERWIS
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z przyjemnością informujemy Państwa o dostępności 
marki Weidemann w ofercie rolserwis. Warto zapoznać się 
z szerokim wachlarzem modeli, wśród których znajdują się
•	 ładowarki przegubowe, kompaktowe, często nazy-

wane też Hoftrac. 
•	 ładowarki teleskopowe. 

W ofercie znajdziecie Państwo wiele wariantów, choć to nie 
liczba modeli decyduje o optymalnym rozwiązaniu pro-
blemów lecz indywidualne wyposażenie dopasowane do 
potrzeb użytkownika. Najlepsze w koncepcji Hoftrac jest to, 
że klient płaci wyłącznie za konfigurację poszczególnej ma-
szyny, więc tylko za to, czego naprawdę potrzebuje. 

Wysoka jakość wykonania maszyn to w długiej perspek-
tywie ochrona inwestycji: 
•	 długa żywotność,
•	 niższe koszty eksploatacji,
•	 wysoka wartość odsprzedaży.

Kompaktowa konstrukcja, niski punkt ciężkości, mały 
promień skrętu – to wyróżnia ładowarki Weidemann. 
Urządzenia te bez problemu wykonają każde zadanie 
a przy tym pracują szybko, elastycznie i bezpiecznie.
W budynku lub na polu, w ciasnym, niskim pomiesz-
czeniu adaptowanym do hodowli, oraz nowoczesnej 
hali przy załadunku ciężarówki. maszyny do zamiatania, 
sprzątania jak i ciężkiego przeładunku - wszędzie tam 
Weidemann sprawdzi się jako profesjonalny pomocnik. 

dlaCzego warto:
◊ zginany wahadłowy układ kierowniczy 
marki Weidemann
◊ Wysokiej jakości warstwa proszkowa
◊ 100% blokada mechanizmu różnicowego

◊ Dwa mocne siłowniki 
podnoszenia (Hoftrac) lub 
wysięgnik teleskopowy

◊ idealnie dopasowana kinematyka 
◊ Większa wysokość skoku dzięki dłuższemu ramieniu 

załadowczemu
◊ Ograniczniki skrętu ze stali nierdzewnej
◊ Duży wybór osprzętu i ogumienia
◊ Optymalny dostęp serwisowy, dzięki odchylanej na 

bok kabinie oraz dużej pokrywie silnika 
◊ Wysoki komfort pracy, niezależnie czy maszyna jest 

wyposażona w układ wentylacji czy klimatyzacji.

Dla lepszego zaprezentowania maszyn zapraszamy Pań-
stwa do naszych oddziałów. W momencie składania tego 
artykułu dysponujemy modelami: 1140, 1260,1380, oraz 
T4512 i T6027. maszyny dostępne są również w wersjach 
testowych!

nowość weidemann

kalISZ kuTno
24 269 71 28 62 751 00 30

niePodwaŻalnĄ zaletĄ JeSt gwaranCJa 
- standardowo 12 miesięczna z opcją wydłu-
żenia nawet do 60 miesięcy lub 5 000 mtg. 

MONITOR XCN-1050™  
I STEROWNIK NAWIGACJI 
NAV900.
ZDOBĄDŹ NAJBARDZIEJ 
ZAAWANSOWANE 
TECHNOLOGIE ROLNICTWA 
PRECYZYJNEGO 
W KORZYSTNEJ CENIE.*

DOKŁADNIE TO CZEGO POTRZEBUJESZ

WYBÓR NEW HOLLAND – ROLNICTWO PRECYZYJNE 

*SZCZEGÓŁY U TWOJEGO DEALERA NEW HOLLAND.

24 337 11 10

MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNEROLSERWIS

20



MONITOR XCN-1050™  
I STEROWNIK NAWIGACJI 
NAV900.
ZDOBĄDŹ NAJBARDZIEJ 
ZAAWANSOWANE 
TECHNOLOGIE ROLNICTWA 
PRECYZYJNEGO 
W KORZYSTNEJ CENIE.*

DOKŁADNIE TO CZEGO POTRZEBUJESZ

WYBÓR NEW HOLLAND – ROLNICTWO PRECYZYJNE 

*SZCZEGÓŁY U TWOJEGO DEALERA NEW HOLLAND.

konTakT: 24 269 71 17



Innowacyjny prestarter dla piskląt 

od pierwszego dnia życia

>  Stymuluje rozwój przewodu pokarmowego

>  Zwiększa wyrównanie stada  

>  Zmniejsza ryzyko infekcji

Więcej informacji: www.agrifirm.pl
lub zadzwoń pod numer tel. +48 61 293 19 70 



ProfeSJonalny SerwiS
dodatkowe korzyśCi
Nie od dziś wiadomo, jak istotnym elementem obsługi klienta jest serwis. Każda maszyna, która jest na bieżąco 
eksploatowana powinna podlegać okresowym “badaniom kontrolnym”. eksploatacyjny przegląd to podstawa do 
długowieczności rolniczego sprzętu.
W przypadku ciągnika schemat przeglądów powinien wyglądać następująco: 

a Co Po gwaranCJi?

Service Pack
• pakiety dedykowane  

ciągnika New Holland
• wykupienie pakietu gwarantuje  

stały koszt przeglądów
• ciągnik jest pod stałą  

opieką Serwisu
• pewna sprawność twojego ciągnika
• pakiet przeglądów w promocyjnej cenie

Service Plus umożliwia zredukowanie kosztów nieoczekiwanych 
napraw w zakresie serwisu, części i robocizny:
• Zarządzanie ryzykiem i obniżone koszty naprawy awarii
• Poczucie spokoju dzięki usłudze Service Plus 
• Przy minimalnych nakładach inwestycyjnych klient może chronić 

główne podzespoły maszyny i zminimalizować koszt naprawy.
• Pewność, że Service Plus jest programem New Holland, dostarcza-

jącym produkty znane z doskonałej wydajności i niezawodności. 
• Zniżka z tytułu długoterminowej umowy serwisowej. 

Service Plus ma trzy różne poziomy ochrony -> Silver, Gold, Plati-
nium - w zależności od potrzeb!

kalISZ kuTno
24 269 71 25 668 446 546 600 347 618
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kontakt

Kutno
Kalisz

kaliSz: Szosa turecka 8, 62-800 kalisz, tel. 62/ 751 00 30

www.rolserwis.pl, rolserwis@rolserwis.pl /rolserwissa

Kutno
Kalisz


