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ciągnik t5 utility stage V 
z dodatkową dawką mocy
Te niezwykle wszechstronne ciągniki, mimo swoich 
kompaktowych wymiarów, mają teraz większą wydajność 
dzięki nowemu 4-cylindrowemu silnikowi o większej 
pojemności skokowej. dzięki rozwiązaniu neutralizacji spalin 
Compact Hi-eSCr2 spełniają normy emisji Stage V.

Nowe ciągniki T5 należą do segmentu wielofunkcyjnych ciągników 
użytkowych o mocy od 80 KM do 120 KM. Wyposażono je w nową 4 
cylindrową jednostkę napędową z 4 zaworami na cylinder. Pojemność 
silnika zwiększono z 3,4l do 3,6l. Generują one większą moc oraz wyż-
szy moment obrotowy, którego maksymalna wartość dostępna jest już 
przy 1300 obr./min., co przekłada się na dynamiczną reakcję na pedał 
gazu. Zgodność z normą Stage V zapewnia mu opracowane przez FPT 
Industrial opatentowane rozwiązanie Compact HI-eSCR2. System ten 
stanowi połączenie w jednym elemencie katalizatora utleniającego 
(DOC), systemu filtracji cząstek stałych i układu selektywnej redukcji 
katalitycznej (SCR). Niski poziom recyrkulacji spalin (poniżej 10%) po-
zwala na zoptymalizowane spalanie i niewielkie wymiary układu SCR. 
Wszystkie komponenty układu neutralizacji spalin zamknięto w jednej, 
kompaktowej obudowie pod maską ciągnika. Wymiana komponentów 
ani czyszczenie mechaniczne nie jest wymagane przez cały cykl eksplo-
atacji. Udoskonalony układ hydrauliczny i elektryczny to łatwy dostęp 
do wszystkich punktów serwisowych, włącznie z filtrami silnika, które 
umieszczono po tej samej stronie ciągnika, co przekłada się na lepszą 
i szybszą obsługę serwisową.

T5 Utility to wysoce wydajny ciągnik, który sprawdzi się podczas 
prac przy obejściu, doskonale współpracuje z ładowaczem czoło-
wym jak i z przednimi lub tylnymi narzędziami jest także doskona-
łym rozwiązaniem dla Klientów szukających maszyny do zastosowań 
transportowych.

Nowa gama T5 Utility to większe osiągi dzięki silnikowi Stage V dyspo-
nującemu dodatkowymi 5 KM mocy i o 10% wyższym momentem obro-
towym, którego wartość maksymalna jest teraz osiągana przy niższych 
obrotach. Przestronna kabina VisionView™ zapewnia operatorowi naj-
wyższy komfort pracy. Znaczne przeszklenie i smukła konstrukcja słupka 
oznaczają doskonałą widoczność, a duże okno dachowe pozwala na bez-
problemową obserwację ładowacza w podniesionej pozycji. Intuicyjne 
i ergonomicznie rozmieszczone elementy sterowania zwiększają kom-
fort operatora i zmniejszają jego zmęczenie podczas długich dni pracy.

T5 Utility to idealny ciągnik do intensywnych zadań z ładowaczem dzięki 
wzmocnionej osi klasy 1.5, która zapewnia większy udźwig oraz szerszej tyl-
nej tulei, która pozwala na stabilniejszą obsługę ładowacza. Zaawansowany 
dżojstik z przełącznikiem Dual Command oraz obsługą 3., 4. i 5. funkcji łado-
wacza czołowego, a także funkcji wysprzęglania zapewnia kierowcy pełną 
kontrolę podczas obsługi ładowacza czołowego.

Ciągniki T5 Utility  
mogą poszczycić się  

imponującym udźwigiem  
tylnym wynoszącym nawet 

4 400 kg, a trzybiegowy 
WOM obsługujący tryb ECO 

i prędkość jazdy to doskonała 
wszechstronność  

i oszczędność paliwa.
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komBajn ch 7.70
nowy mocarz  
na twoje pola!

Model ten łączy technologię separacji ziarna Twin RotorTM z wydajną 
technologią bębna młócącego o dużej średnicy, wykorzystywaną do-
tychczas w kombajnach konwencjonalnych. Maszyna ta została zapro-
jektowana z myślą o rolnikach i usługodawcach, którzy pracują na wiel-
koobszarowych gospodarstwach rolnych. Kombajny te, jak wszystkie 
modele New Holland, cechuje wysoka jakość i wydajność oraz bardzo 
komfortowe środowisko pracy operatora.

Sercem maszyny jest silnik Cursor 9 o mocy 374 Km, który jest od-
powiednio mocny i wydajny, aby zapewnić płynną i ekonomiczną pra-
cę. Nowy CH gwarantuje przyszłym użytkownikom najwyższą w klasie 
efektywność, jakość ziarna i słomy nawet przy zbiorze wielu upraw. 
Zastosowana technologia pozwala osiągnąć o 25% lepszą wydajność 
w porównaniu do modeli New Holland z segmentu średnich kombaj-
nów konwencjonalnych.

Maszyny serii CH wyposażone są w największy w swojej klasie bęben 
młócący o średnicy 600 mm i wzmocnionej konstrukcji. Za kontrolę pręd-
kości bębna odpowiada regulowany z kabiny, wysokowydajny wariator 
o zupełnie nowej konstrukcji. Zapewnia to idealnie dopasowaną prędkość 
bębna do uprawy oraz warunków jakie panują na polu.

System Crossover Harvesting stanowi 21-calowy układ Twin rotorTm 
o długości 3,45 m, który zapewnia największy obszar separacji w tym 
segmencie, wynoszący ok. 2,9 m2. Rotory w tych modelach przesuwają 
materiał żniwny sprawnie na całej długości, co ulepsza proces separacji. 
Użytkownik może wybrać jedną z dwóch prędkości obrotowych rotorów 
w zależności od uprawy. W kombajnie można stosować zespoły żniwne 
VarifeedTm o szerokości do 9,15 m, jak również ich najnowszą wersję 
o szer. 8,53 m, którą stworzono specjalnie pod kątem nowego modelu. 
Jedną z głównych cech tych hederów jest wysuwana w zakresie 575 mm 
listwa nożowa, której położenie można regulować z kabiny, zapewniając 
optymalne ustawienie w każdych warunkach.

Trzykaskadowy układ czyszczący Triple-CleanTm oferowany 
w standardzie zwiększa wydajność układu czyszczącego nawet o 15%. 
Proste i innowacyjne rozwiązanie usprawnia czyszczenie za pomocą 

marka New Holland ma już wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn 
rolniczych i stale dopasowuje je do oczekiwań i wymogów klientów. wytwarzane 
kombajny charakteryzują się wydajnością wyznaczającą standardy, zarówno 
w segmencie kombajnów rotorowych, jak i konwencjonalnych. w roku 2020 włoski 
producent zaprezentował całkowicie nową koncepcję kombajnu – Crossover 
Harvesting – CH7.70, co istotne wyprodukowany w fabryce w Płocku! 
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specjalnej kaskady pośrodku pod-
siewacza, gdzie dodatkowy stru-
mień powietrza usuwa duże ilości 
plew i krótkiej słomy przed sita-
mi głównymi. Potrójna kaskada 
gwarantuje stałą, wysoką jakość 
czyszczenia nawet, gdy maszyna 
jest obciążona. Dolny przenośnik 
ślimakowy ma podwójną spira-
lę, dzięki temu szybciej przenosi 
ziarno do zbiornika a to zwiększa 
przepustowość układu.

Znany już z wcześniejszych 
modeli układ Opti-ThreshTM uła-
twia dostosowanie parametrów 
omłotu do warunków jakie panu-
ją na polu i dojrzałości uprawy, 
poprzez prostą zmianę położenia 

tylnej sekcji klepiska. W pozycji zamkniętej kąt opasania klepiska wy-
nosi 121 stopni. Gdy górna, umocowana na zawiasach część zostanie 
odsunięta od bębna, omłot jest mniej dynamiczny, a słoma lepszej 
jakości. W tych modelach zastosowano także układ Opti-FanTM, który 
dostosowuje przepływ powietrza do nachylenia wzdłużnego kom-
bajnu. W momencie podjazdu maszyny pod górkę układ instynktow-
nie redukuje prędkość wentylatora, co zapobiega utracie cennych 
ziaren z tylnej części kombajnu. A gdy maszyna zjeżdża z pagórka 
wentylator zwiększa prędkość, aby zapobiec kumulacji ziaren na 
sitach. Standardowe klepiska sekcyjne ułatwiają obsługę i skracają 
czas przezbrojenia kombajnu przy zmianie uprawy. Podczas prze-
chodzenia z jednej uprawy na kolejną wystarczy wybrać odpowied-
nie klepiska i wymienić dolne sekcje – wszystko bez demontowania 
przenośnika pochyłego.

Kolejnym ważnym elementem nowej serii kombajnów jest ogromny 
zbiornik na ziarno i duża prędkość rozładunku – 100 l/sekundę. Przeno-
śnik rozładunkowy o długości 6,4 m nadaje się do współpracy ze współ-
czesnymi wysokowydajnymi przyczepami. Kombajny wyposażone są 
w wygodne, przestronne i klimatyzowane kabiny, w których operator 
nie odczuwa ciężaru pracy nawet po całym dniu.

Nowy kombajn Crossover Harvesting marki New Holland łączy w so-
bie zalety technologii TwinRotorTM oraz kombajnów tradycyjnych, za-
pewniając najwyższą wydajność w połączeniu z ziarnem i słomą wyso-
kiej jakości. Najlepszy w klasie system czyszczenia z trzema kaskadami 
zapewnia o 15% lepszą wydajność w każdym terenie. Model CH został 
zaprojektowany specjalnie z myślą o profesjonalnych rolnikach i firmach 
usługowych, którym potrzebny jest kombajn zapewniający najwyższą 
wydajność w każdych warunkach oraz niskie koszty eksploatacji ma-
szyny. Seria CH wzbogaca ofertę marki New Holland o nowy segment 
kombajnów, pozycjonowany pomiędzy kombajnami konwencjonalnymi 
średniej mocy i flagowymi modelami rotorowymi. Ta unikatowa koncep-
cja Crossover Harvesting sięga po najlepsze elementy wiedzy i doświad-
czania marki New Holland w produkcji maszyn rolniczych, a w efekcie 
tworzy nową serię kombajnów, która zapewnia ich użytkownikom lep-
szą wydajność, jakość i większe oszczędności.

Nowa seria kombajnów CH jest 
dostępna także w wersji Latera-
le z automatycznym systemem 
poziomowania, który kompensuje 
boczne pochylenie na stokach 
do 18% i dzięki temu pozwala 
utrzymać wysoką wydajność przy 
pracy na pagórkowatym terenie. 
Jest uzupełnieniem standardowo 
stosowanych systemów Triple- 
Clean i SmartSieve, co zapewnia 
optymalny efekt czyszczenia ziarna 
przy pracy na nierównym terenie.
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W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,
tworzymy produkty nowoczesne, które mają
praktyczne zastosowanie w różnych warunkach
i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

www.grupaazoty.com

www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com
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nowość w ofercie maszyn 
zielonkowych i żniwnych 
new holland - prasa 
stałokomorowa roll-Bartm 125

Najważniejsze zmiany w nowej prasie Roll-Bar 125, w porównaniu 
z poprzedniczką, prasą BR6000 to:
• nowoczesne boczne osłony, ułatwiające serwisowanie maszyny, dzię-

ki konstrukcji skrzydeł w kształcie mewy,
• wzmocnione łańcuchy z utwardzonymi ogniwkami i chromowanymi 

sworzniami, które zapewnią maksymalną niezawodność,
• nowe, lepiej uszczelnione łożyska na wszystkich napędach w maszy-

nie oraz montowany fabrycznie, opcjonalny hydrauliczny mechanizm 
rewersacyjny rotora,

• gumowe odboje w ramie maszyny w miejscu łączenia tylnej klapy 
z ramą w celu redukcji hałasu,

• nowe, żółte osłony na podbieraczu
System prasy Roll-Bar opiera się o pręty obracające bele, które wymu-

szają ich obrót. Dzięki takiemu rozwiązaniu operator może formować 
bele z każdego materiału roślinnego oraz w każdych warunkach, osiąga-
jąc przy tym wymagany stopień zgniotu.

Wytrzymała rolka podłogowa maszyny, zapewnia skuteczne rozpoczę-
cie procesu formowania i idealny kształt beli oraz jej dużą odporność na 
zmienne warunki atmosferyczne. Jednocześnie rdzeń beli jest bardziej 
miękki niż jej zewnętrzne partie, co gwarantuje dobrą wentylację oraz 
zapewnia całkowite rozwinięcie podczas karmienia lub układania pod-
ściółki. Długość cięcia można regulować dokonując wyboru piętnastu, 
ośmiu lub siedmiu noży systemu CropCutterTM. W sprzedaży dostępne 
są noże hartowane, dzięki którym można zwiększyć ilość formowanych 
bel, pomiędzy kolejnymi ostrzeniami noży.

• nowoczesne 
wzornictwo

• sprawdzona prostota 
• kontynuacja naj-

lepszych rozwiązań 
rekordzisty  
w sprzedaży pras 
stałokomorowych - 
marki New Holland 
Agriculture, 

TO wŁAśNie 
NAjNOwSzY mOdeL 
rOLL-bArTm 125.
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Nowa prasa lidera rynku - New Holland, wychodząc naprzeciw wymo-
gom użytkowników, oczekującym możliwości kontroli kosztów, umożli-
wia wybór pomiędzy owijaniem sznurkiem lub siatką. Standardowo ma-
szyna posiada zapas trzech rolek siatki (jedną aktywną i dwie w schowku). 
Natomiast w prasach z podwójnym układem owijania, w miejsce rolki 
siatki, operator może zabrać sześć rolek sznurka.

Komora prasy Roll-Bar 125 jest całkowicie zamknięta, a szczelina po-
między tylną klapą a komorą jest minimalna. Rolka dogniatająca o dużej 
średnicy zmniejsza cofanie materiału roślinnego, zapewniając tym sa-
mym redukcję strat podczas formowania, owijania i wyładunku bel.

Za sterowanie podstawowymi ustawieniami prasy oraz przekazywa-
nie informacji o głównych jej funkcjach odpowiada system Bale Com-
mand PlusTM. Udostępnia on użytkownikowi informacje takie jak:
• wypełnienie komory prasy z lewej/prawej strony,
• generuje ostrzeżenie o prawie gotowej beli,
• podaje stan siłownika aktywującego owijanie,
• informuje o gotowości beli do wyładunku z prasy,

Podaje również stan systemu sterowania CropCutterTM oraz szczegó-
łowe informacje dotyczące bel, między innymi: łączną ilość bel, ilość bel 
uformowanych na danym polu oraz z pociętego materiału.

Automatyczny system oliwienia daje gwarancję wytrzymałości i dłu-
giej żywotności komponentów w maszynie. Układ ze zbiornikiem oleju 
o pojemności 1,9 l automatycznie podaje olej na łańcuchy przy każdym 
cyklu roboczym tylnej klapy.

Podstawowe parametry techniczne prasy prezentujemy poniżej:

wymiary beli

Szerokość / średnica beli (m) 1,20 / 1,25

Objętość (m3) 1,47

Podbieracz

Szerokość (m) 2,00

Liczba palców / rzędów palców 112 / 4

Osłona przeciwwietrzna płytowo-palcowa

Rolkowa osłona przeciwwiatrowa

Koła podporowe podbieracza, 15 x 6.00-6-4-warstwowe

Zabezpieczenie WOM Sprzęgło odcinające

Zabezpieczenie układu przeniesienia napędu podbieracza Śruba bezpiecznikowa ścinana

Hydrauliczny podnośnik podbieracza

Podawanie materiału roślinnego

Typ Rotor

Mechanizm rewersacyjny rotora

Liczba podajników ślimakowych 2

Szerokość rotora (cm) 140

Wymiary prasy

Długość z wyrzutnikiem bel (m) 3,95

Wysokość (m) 2,35

Szerokość bez kół podbieracza (m) 2,40

Szerokość z kołami podbieracza (m) 2,69

Masa (kg) 2800
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ŚWIAT KORZYŚCI 
CZEKA NA CIEBIE

Nie czekaj! Załóż konto na portalu MyKUHN, skanując  
kod QR smartfonem lub odwiedzając witrynę internetową.

PORTAL UŻYTKOWNIKÓW MASZYN KUHN

Skontaktuj się z dealerem:

WEJDŹ DO  
NOWEGO ŚWIATA 
USŁUG ONLINE
MyKUHN to portal internetowy 
stworzony dla Ciebie. Przyłącz się już 
dziś i odkryj wyjątkowe usługi, które 
ułatwią zarządzanie informacjami o 
Twojej flocie maszyn KUHN.

92
0 

27
4 

E
N

 -
 0

1.
19

 -
 C

op
yr

ig
ht

 K
U

H
N

 2
01

9

MYKUHN.COM/PL
PORTAL UŻYTKOWNIKÓW  MASZYN KUHN JEST DARMOWY I DOSTĘPNY NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH

szeroki wyBór części do maszyn 
zielonkowych marek kuhn i samasz

logo  C70 M5 Y90 K20                           R73  G143 B57             PANTONE  7741 C              RAL 6017

dBamy o wysoką jakość twojej paszy!
folia do  
sianokiszonki  
SiLO ViT 
Parametry:
• szerokość - 750 mm
• długość - 1650 m
• 7 warstw
• grubość - 22 um
• kolor folii - zielona/biała
• kraj producenta - Niemcy

Siatka CNH 123x2800m Premier iNfiNeT+
Parametry:
• szerokość – 123 cm
• długość – 2800 m 
• ze ściągaczem
• identyfikacja rolki - każda rolka siatki Premier Infinet+ jest 

oznaczona numerem identyfikacyjnym, ułatwiającym odtwo-
rzenie historii procesu produkcyjnego danego produktu. 

Ten rodzaj siatki zwiększa efektywność prasy belującej, 
zwiększając wydajność rolki o połowę w porównaniu do zwykłej 
standardowej rolki 3000 m. Dzięki nowej technologii Bale+™ 
zmniejsza się ilość siatki potrzebnej do wykonania tej samej ilo-
ści bel. Zyskujemy również przy tym miejsce magazynowe oraz 
zmniejszamy ilość odpadu. Unikalna, nowa generacja siatki wy-
produkowana z materiałów o bardzo wysokiej wytrzymałości 
z charakterystycznym wzorem Zebra, ułatwiającym identyfika-
cję kierunku ładowania i rozwijania rolki.

folia i siatka dostępna w naszych sklepach w Płocku, Kutnie, Kaliszu i Osięcinach. zapraszamy do kontaktu.

skontaktuj się 
z dealerem rolserwis

ŚWIAT KORZYŚCI 
CZEKA NA CIEBIE

Nie czekaj! Załóż konto na portalu MyKUHN, skanując  
kod QR smartfonem lub odwiedzając witrynę internetową.

PORTAL UŻYTKOWNIKÓW MASZYN KUHN

Skontaktuj się z dealerem:

WEJDŹ DO  
NOWEGO ŚWIATA 
USŁUG ONLINE
MyKUHN to portal internetowy 
stworzony dla Ciebie. Przyłącz się już 
dziś i odkryj wyjątkowe usługi, które 
ułatwią zarządzanie informacjami o 
Twojej flocie maszyn KUHN.
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PORTAL UŻYTKOWNIKÓW  MASZYN KUHN JEST DARMOWY I DOSTĘPNY NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH

już za chwilę roz-
pocznie się sezon 
zielonkowy. 
zaloguj się do 
aplikacji myKuhn 
i podejrzyj nasz 
magazyn części 
zamiennych do 
maszyn KUHN! 
złóż zamówienie 
on-line.
To łatwe! 

Po części zamienne 
do maszyn 
zielonkowych marki 
SamASz zapraszamy 
do naszych sklepów 
stacjonarnych.
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KORZYSTAJ Z OFERT 
SPECJALNYCH

POZOSTAŃ 
W KONTAKCIE

BIERZ UDZIAŁ 
W TARGACH I POKAZACH

INNE INTERESUJĄCE FUNKCJE

Możesz korzystać z wyjątkowych ofert 
finansowania oraz ze specjalnych ofert na 
części zamienne i maszyny firmy KUHN

Znajdź ulubionych dealerów i zapisz ich 
dane kontaktowe, dzięki czemu będziesz się 
szybko i łatwo z nimi kontaktował!

Wszyscy użytkownicy portalu są informowani 
o wydarzeniach organizowanych przez 
dealerów w okolicy gospodarstwa, a także 
o wystawach krajowych, w których udział bierze 
firma KUHN  - Maszyny Rolnicze

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne narzędzia online, które pozwolą maksymalnie 
wykorzystać możliwości Twoich maszyn KUHN! Po zalogowaniu możesz zarządzać 

części zamiennych oraz pobierając instrukcje obsługi.

•  ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
Korzystając z portalu MyKUHN, możesz w szybki sposób wyszukiwać daną część po 
jej numerze katalogowym lub korzystać z elektronicznego katalogu części zamiennych 
KUHN. Dzięki tej wyjątkowej funkcji wyszukiwanie części stało się bardzo łatwe.

Możesz sprawdzać dostępność części oraz wysyłać koszyk zamówień do dealera, 
którego wcześniej zamieścisz na liście ulubionych.

• INSTRUKCJE OBSŁUGI
Po zarejestrowaniu maszyny w zakładce „Moja ota maszyn” z łatwością znajdziesz 
odpowiednią instrukcję obsługi. Portal 
MyKUHN umożliwia bezpośrednie 
pobieranie dokumentów do wydruku.  

MyKUHN poinformuje Cię również  
o akcjach serwisowych przewidzianych 
dla Twojej maszyny. Za pośrednictwem 
portalu skontaktujesz się bardzo szybko 
z dealerem. Unikniesz w ten sposób 
nieprzyjemnych niespodzianek, a wszelkie 
informacje uzyskasz z wyprzedzeniem!

ZARZĄDZAJ INFORMACJAMI O FLOCIE MASZYN 
I ZAPEWNIJ IM PROFESJONALNĄ KONSERWACJĘ

CZYTAJ PUBLIKACJE 
NAPISANE PRZEZ 
EKSPERTÓW

Zbiór bardzo wartościowych informacji! 
Dowiedz się pierwszy o nowych maszynach 
i wyposażeniu KUHN, poznaj opinie innych 
użytkowników maszyn, korzystaj z porad 
agronomicznych i technicznych naszych 
ekspertów oraz dowiedz się więcej na temat 
know-how naszych fabryk.

•   OPTYMALIZUJ  
USTAWIENIA MASZYNY

Zwiększaj produktywność dzięki dostępowi 
do informacji dotyczących ustawienia i obsługi 
maszyn.

•   WYSYŁAJ MAPĘ APLIKACYJNĄ 
JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Za pośrednictwem KUHN EasyTransfer 
możesz wysyłać mapy aplikacyjne ze swojego 
komputera do maszyn przez platformę 
Agrirouter.
Dostępne wkrótce na portalu MyKUHN

•   KORZYSTAJ ZE WSKAZÓWEK 
W CELU REGULACJI DAWKI WYSIEWU 

Za pośrednictwem aplikacji KUHN EasyMaps 
możesz ręcznie dostosowywać dawki wysiewu 
przez przeglądanie mapy aplikacyjnej oraz 
pozycji na polu bezpośrednio na smartfonie. 
Dostępna w Google Play i Apple Store

ZWIĘKSZAJ 
WYDAJNOŚĆ SWOJEJ 
MASZYNY

ŚWIAT KORZYŚCI 
CZEKA NA CIEBIE

Nie czekaj! Załóż konto na portalu MyKUHN, skanując  
kod QR smartfonem lub odwiedzając witrynę internetową.

PORTAL UŻYTKOWNIKÓW MASZYN KUHN

Skontaktuj się z dealerem:

WEJDŹ DO  
NOWEGO ŚWIATA 
USŁUG ONLINE
MyKUHN to portal internetowy 
stworzony dla Ciebie. Przyłącz się już 
dziś i odkryj wyjątkowe usługi, które 
ułatwią zarządzanie informacjami o 
Twojej flocie maszyn KUHN.
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Profesjonalne 
Finansowanie  Fabryczne

CNH INDUSTRIAL CAPITAL – FINANSOWANIE FABRYCZNE
Wiemy, że każde gospodarstwo rolne wymaga indywidualnego podejścia, bezpieczeństwa i wydajności. 

Dlatego od 50 lat oferujemy profesjonalne finansowanie dla rolnictwa, które dopasowane jest specjalnie 

do potrzeb. Dzięki szybkiej decyzji finansowej oraz możliwości załatwienia formalności w jednym 

miejscu, możesz liczyć na najlepsze Finansowanie Fabryczne w Polsce.

Szybka 
decyzja finansowa

Wszystkie formalności 
w jednym miejscu

Monika Seklecka
monika.seklecka@rolserwis.pl

tel. 797 587 069



zagospodarowanie 
resztek pożniwnych - 
mulczowanie

Na fertę kosiarek bijakowych i mulczerów Berti składają się na dwie li-
nie produktów: linia rolnicza i linia profesjonalna. Łącznie jest to ponad 250 
modeli urządzeń o różnej specyfikacji. Maszyny Berti nadają się do każdego 
rodzaju materiału roboczego (zarośla, krzewy, drzewka), a poszczególne 
modele są przystosowane do każdego typu koparek (od 1,5 do 30 ton), mi-
niładowarek, a także ciągników rolniczych (od 15 do 250 KM). Dzięki spe-
cjalizacji w zakresie tego typu osprzętu firma Berti była w stanie osiągnąć 
wysoki poziom rozwoju, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów jakościo-
wych. Dziś jest w stanie zaproponować urządzenia o bardzo wysokiej efek-
tywności także w Polsce.

Specjalistyczne mulczery są głównym kierunkiem rozwoju Berti i kate-
gorią osprzętu, na której marka skupia się od początków swojej działal-
ności. Kluczowym zadaniem stojącym przed projektantami i inżynierami 
współpracującymi z włoskim producentem jest obecnie spełnienie coraz 
wyższych wymagań użytkowników przy jednoczesnym dopasowaniu się 
do zmieniających się trendów w zakresie rolnictwa, sadownictwa i prac 
komunalnych. Wyspecjalizowane mulczery już teraz z powodzeniem 
współpracują zarówno z kompaktowym, jak i rozbudowanym sprzętem, 
są przystosowane do pracy z każdym materiałem roboczym, a ich ob-
sługa oraz bieżąca konserwacja nie sprawiają trudności nawet przy bar-
dzo intensywnej eksploatacji.

• Mulczery i kosiarki do trawy, do terenów zielonych i miniciągników
• Mulczery do winnic, sadów i plantgacji
• Mulczery przednie i tylne
• Mulczery „podbieracz”
• Mulczery „odbiór” ze zbiornikiem
• Uniwersalne mulczery do odłogowania i nieuprawianych pól
• Mulczery offsetowe/liniowe
• Mulczery leśne
• Rozdrabniacze do kukurydzy i warzyw.

Niespotykaną na rynku innowacją wprowadzoną do oferty Berti są także 
urządzenia sterowane radiowo E-TRAIL, zaprojektowane do mulczowania 
trawy i chrustu (max. średnica 6-8 cm), także w pochyleniu terenu do 55°. 
Maszynę wyposażono w standardowy, hydrauliczny mulczer berTi eT/m 
o zasięgu roboczym 130 cm lub mulczer leśny berTi eT/fm, radzący sobie 
także z grubszymi gałęziami, krzewinkami i materiałem drzewnym do 
8-10 cm średnicy.

Szeroki wybór dostępnych modeli i dodatkowych opcji umożliwia do-
konanie właściwego wyboru.

Berti macchine  
Agricole Sp. A. jest 
włoską firmą będącą 
jednym z liderów na ryn-
ku międzynarodowym. 
Swoją pozycję osiągnęła 
dzięki swojemu prawie 
45-letniemu doświad-
czeniu w produkcji  
maszyn rolniczych. 
Przez lata marka berti 
wyspecjalizowała się 
w zakresie produkcji 
kosiarek bijakowych 
oraz mulczerów  
różnego typu, takich 
jak rozdrabniacze do 
gałęzi, głowice  
frezujące, kosiarki  
rotacyjne i leśne. 

Profesjonalne 
Finansowanie  Fabryczne

CNH INDUSTRIAL CAPITAL – FINANSOWANIE FABRYCZNE
Wiemy, że każde gospodarstwo rolne wymaga indywidualnego podejścia, bezpieczeństwa i wydajności. 

Dlatego od 50 lat oferujemy profesjonalne finansowanie dla rolnictwa, które dopasowane jest specjalnie 

do potrzeb. Dzięki szybkiej decyzji finansowej oraz możliwości załatwienia formalności w jednym 

miejscu, możesz liczyć na najlepsze Finansowanie Fabryczne w Polsce.

Szybka 
decyzja finansowa

Wszystkie formalności 
w jednym miejscu
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28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S

Nowoczesne standardy nawożenia

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com

WPŁYNIE 
NA URODZAJ

Reklama_GA_RSM_210x297.indd   1 17.12.2020   10:34:36



Pakiety dedykowane ciągnikom New Holland!
pakiet zapewnia stały koszt przeglądów,
Twój ciągnik jest pod stałą opieką autoryzowanego serwisu

diagnostyka mocy silnika.
Oferujemy diagnostykę mocy silnika w ciągnikach wszystkich marek.

diagnostyka przed zakupem ciągnika używanego.
Nie kupuj kota w worku! Zweryfikujemy stan maszyny, którą wy-
brałeś. Profesjonalna karta kontrolna wraz z specjalistycznymi na-
rzędziami (hamowania, EST, Datar) w rękach doświadczonego me-
chanika pozwoli Ci uniknąć zbędnych wydatków po zakupie.

Usuwanie szkód komunikacyjnych.
Miałeś wypadek, w którym ucierpiał Twój ciągnik lub inna maszy-
na? Pomożemy Ci w likwidacji szkody każdej maszyny rolniczej:
• skompletujemy z Tobą dokumenty do likwidacji szkody,
• oszacujemy jej wielkość,
• ustalimy koszty z ubezpieczycielem,
• naprawimy uszkodzoną maszynę,
• rozliczymy szkodę bezgotówkowo z zakładem ubezpieczeń.

autoryzowany 
serwis ciągników 
i maszyn 
rolniczych

wydłużone świadczenie 
pogwarancyjne ciągników  
New Holland

• Profesjonalne wsparcie 
techniczne 

• Brak zmartwień o dodat-
kowe koszty związane 
z usunięciem usterki 

• Przekazanie umowy nowe-
mu nabywcy przy odsprze-
daży maszyny 

• Wysoka jakość naprawy 
w autoryzowanym punkcie 
serwisowym

płock
24 262 50 63 

kalisz
62 751 00 30 

kutno
24 337 11 11

osięciny
54 289 79 03

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S

Nowoczesne standardy nawożenia

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com

WPŁYNIE 
NA URODZAJ

Reklama_GA_RSM_210x297.indd   1 17.12.2020   10:34:36
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POLCALC III GENERACJI

WAPNO GRANuLOWANE
98% węglan wapnia CaCO3 | Reaktywność 100%

100% reaktywność, produkt całkowicie i błyskawicznie przyswajalny przez glebę i rośliny

Do całorocznego zastosowania, bezpośrednio na powierzchnie pól lub pogłównie

Granulowana struktura, zapewnia łatwość i bezpieczeństwo stosowania

Bezpieczeństwo dla upraw ekologicznych. Atest IUNG Puławy

Prostota wysiewu. Do zastosowania w większości rozsiewaczy używanych w Polsce

Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takim jak mocznik czy saletrzak, podwajając efekty ich działania

Innowacja w wapnowanIu gleby!

WAPNO mAGNEzOWE GRANuLOWANE
mgCO3 42% | CaCO3 55% | Reaktywność 100%

100% reaktywność, produkt całkowicie przyswajalny przez glebę i rośliny

Skutecznie uzupełnia niedobory magnezu 

Błyskawicznie podnosi pH gleby i poprawia jej strukturę

Zobojętnia toksyczny glin, pozytywnie wpływa na chemię gleby

Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takimi jak mocznik czy saletrzak, podwajając efekty ich działania

Oferuje możliwość zastosowania pogłównego w systemie całorocznym

zawiera mikroelementy: żelazo, mangan, bor, miedź, cynk, molibden

Radkowit to wapno nawozowe o wysokiej zawartości wapnia i magnezu  
(min. 45% CaO + MgO). Dodatkowo Radkowit jest nośnikiem dużej ilości innych 

składników niezbędnych dla rozwoju roślin takich jak siarka, żelazo, miedź i cynk.

DuET CENNYCH SKŁADNIKÓW

Kujawit, powstający w wyniku przerobu złoża wapieni i margli jurajskich 
Barcin – Piechcin – Pakość w woj. kujawsko-pomorskim, charakteryzuje 

się bardzo wysoką zawartością wapnia (45-53% CaO).

SOLIDNA DAWKA WAPNIA

www.polcalc.plwww.polcalc.pl
Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych w Lubieniu Kujawskim

Kaliska, ul. Przemysłowa 6, 87-840 Lubień Kujawski  
Dział Handlowy: 880 880 801, e-mail: polcalc@polcalc.pl,  / wapno.granulowane

2020
złoty medal

Targi Kielce



greccy Bogowie tytan 
i apollo - którego wyBierasz?

marka UNiA oferuje kilka serii 
rozrzutników: TYTAN Premium, 
TYTAN i APOLLO. W zależności 
od ładowności czy pojemności 
zbiornika, każdy rolnik znajdzie 
maszynę dla siebie. Maszyny te 
mogą być uniwersalnie wykorzy-
stywane jako rozrzutnik obornika 
i wapna, a także przyczepa objęto-
ściowa podczas prac przy zbiorze 
zielonek. Szerokie zastosowanie 
tych maszyn obniża generowanie 
kosztów w gospodarstwie.

Asortyment rozrzutników TY-
TAN PremiUm obejmuje maszy-
ny o ładowności w przedziale 5,5 
– 14 ton. W rozrzutnikach możemy 
zastosować adaptery gwarantują-
ce równomierne pokrycie najróż-
niejszymi materiałami. Rozrzutniki 
tej serii wyposażone są w przeno-
śnik składający się z czterech łań-
cuchów. Łańcuchy wykonane są 
z wysokogatunkowej stali o śred-
nicy 11 mm, a wraz ze specjalnymi 
listwami zgarniającymi przysto-
sowane są do przenoszenia du-
żych obciążeń. Duża średnica kół 
gniazdowych pozwala zmniejszyć 
zużycie łańcucha. Zawieszenie osi 
gwarantuje płynną jazdę nawet 
w najtrudniejszym terenie.

Seria TYTAN to największe 
rozrzutniki produkowane w Pol-
sce stworzone z myślą o pracy 
w najcięższych warunkach i du-
żych gospodarstwach, które na 
pierwszym miejscu stawiają szyb-
kość i jakość wykonanej pracy. Ła-

zamykana osłona adaptera
ułatwia wysiew torfu, 
wapna, kompostu 
i lekkiego pomiotu kurzego

zasuwa dozująca
uszczelnia skrzynię ładunkową 
oraz ogranicza napór masy na 
adapter rozrzutnika

Solidna zasuwa 
ładunkowa

Szczelna samonośna 
konstrukcja ułatwiająca 

mycie i konserwację

Cztery łańcuchy przenośnika
zapewniają równomierny rozkład 

masy na każdy z łańcuchów

wannowa konstrukcja
i solidne podwozie gwarantuje 
bezawaryjną pracę

zestawy kołowe 
z certyfikatem TUV
Standardowo 
zastosowano zestawy 
kołowe (posiadające 
certyfikat TUV) 
o zwiększonej 
wytrzymałości

Łopatki adapterów
wykonane w standardzie 
z najlepszej jakości 
utwardzonej borowej stali

Napęd przenośnika 
podłogowego
przekazuje hydrauliczna 
przekładnia zaprojektowana dla 
przenoszenia dużych obciążeń

Uniwersalny adapter 2-walcowy pionowy
pozwala na osiągnięcie kilkunastometrowej 
szerokości rozrzutu przy zachowaniu bardzo 
dobrej równomierności. Adapter przeznaczony 
głównie do rozrzucania obornika, pozwala rów-
nież na rozsiew wapna, torfu czy kompostu

Hydraulicznie 
regulowany 
posuw taśmy
z przekładnią 
zaprojektowaną 
do podnoszenia 
dużych obciążeń

TYTAN

TYTAN PremiUm

UNiA to największy polski producent maszyn rolniczych. rocznie wytwarza ich 
blisko 25 000, a do produkcji wykorzystuje prawie 100 000 ton najwyższej jakości 
stali. Szeroka oferta maszyn obejmuje 700 pozycji, wśród których znajdziemy m.in. 
sprzęt do uprawy i siewu, ochrony roślin, uprawy ziemniaka, przyczepy oraz maszyny 
do zbioru zielonek niskołodygowych. 

POLCALC III GENERACJI

WAPNO GRANuLOWANE
98% węglan wapnia CaCO3 | Reaktywność 100%

100% reaktywność, produkt całkowicie i błyskawicznie przyswajalny przez glebę i rośliny

Do całorocznego zastosowania, bezpośrednio na powierzchnie pól lub pogłównie

Granulowana struktura, zapewnia łatwość i bezpieczeństwo stosowania

Bezpieczeństwo dla upraw ekologicznych. Atest IUNG Puławy

Prostota wysiewu. Do zastosowania w większości rozsiewaczy używanych w Polsce

Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takim jak mocznik czy saletrzak, podwajając efekty ich działania

Innowacja w wapnowanIu gleby!

WAPNO mAGNEzOWE GRANuLOWANE
mgCO3 42% | CaCO3 55% | Reaktywność 100%

100% reaktywność, produkt całkowicie przyswajalny przez glebę i rośliny

Skutecznie uzupełnia niedobory magnezu 

Błyskawicznie podnosi pH gleby i poprawia jej strukturę

Zobojętnia toksyczny glin, pozytywnie wpływa na chemię gleby

Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takimi jak mocznik czy saletrzak, podwajając efekty ich działania

Oferuje możliwość zastosowania pogłównego w systemie całorocznym

zawiera mikroelementy: żelazo, mangan, bor, miedź, cynk, molibden

Radkowit to wapno nawozowe o wysokiej zawartości wapnia i magnezu  
(min. 45% CaO + MgO). Dodatkowo Radkowit jest nośnikiem dużej ilości innych 

składników niezbędnych dla rozwoju roślin takich jak siarka, żelazo, miedź i cynk.

DuET CENNYCH SKŁADNIKÓW

Kujawit, powstający w wyniku przerobu złoża wapieni i margli jurajskich 
Barcin – Piechcin – Pakość w woj. kujawsko-pomorskim, charakteryzuje 

się bardzo wysoką zawartością wapnia (45-53% CaO).

SOLIDNA DAWKA WAPNIA

www.polcalc.plwww.polcalc.pl
Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych w Lubieniu Kujawskim

Kaliska, ul. Przemysłowa 6, 87-840 Lubień Kujawski  
Dział Handlowy: 880 880 801, e-mail: polcalc@polcalc.pl,  / wapno.granulowane

2020
złoty medal

Targi Kielce
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Szeroki adapter (2 metry)
pozwala na jeszcze bardziej efektywne 

rozrzucanie materiału na polu

Szybki demontaż adaptera 
pozwala przekształcić maszynę 

w przyczepę objętościową

duże koła chroniące strukturę
gleby oraz ułatwiające manewrowanie 
i przejazd w ciężkich warunkach pracy

dyszel resorowany
wzdłużnie co doskonale tłumi 
wszelkie nierówności podczas 
pracy rozrzutnika

Przekładnia hydrauliczna
zaprojektowana z myślą o przenoszeniu dużych obciążeń, 
jakie mogą wystąpić podczas rozrzutu materiału

apollo

downość tych maszyn wynosi od 14 do 24 ton. Szeroki adapter 2-wal-
cowy z czterema łopatkami pozwala osiągnąć kilkunastometrowe 
szerokości rozrzutu, przy zachowaniu bardzo dobrej równomierności. 
Zastosowany 3 – osiowy układ jezdny umożliwia prace rozrzutnikiem 
nawet w ciężkich warunkach polowych. Rozrzutnik z powodzeniem ra-
dzi sobie również podczas skrętu lub zawracania na uwrociach, dzięki 
zastosowaniu w układzie jezdnym 1 i 3 osi skrętnej (samonastawnej).

wersja APOLLO jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, 
którzy chcieliby powiększyć pojemność rozrzutnika przy zachowaniu 
jednej osi. Poprzez swoje małe zapotrzebowanie na uciąg, rozrzutni-
ki z tej serii idealnie spełniają oczekiwania małych i średnich gospo-
darstw, w których główny ciągnik jest mniejszej mocy. Poprzez swoją 
mobilność APOLLO znajduje także zastosowanie w dużych gospodar-
stwach, gdzie liczy się przede wszystkim wydajność wykonanej pracy. 
Dostępne są modele o ładowności od 6 do 20 ton i zapotrzebowaniu 
mocy w przedziale od 50 – 180 KM. Szeroki 2 m adapter zapewnia 
większą szerokość pracy z zachowaniem bardzo dobrej równomier-
ności rozrzutu. Szeroki dwumetrowy adapter gwarantuje większą 
szerokość pracy z zachowaniem bardzo dobrej równomierności roz-
rzutu. Przekładnia hydrauliczna zaprojektowana specjalnie do prze-
noszenia obciążeń. W rozrzutnikach APOLLO dyszel zawieszony jest 
na regulowanym wzdłużnym resorze piórowym, co doskonale tłumi 
wszelkie nierówności podczas pracy rozrzutnikiem.

Kupno maszyny do 
pracy w gospodarstwie 
to zawsze spory 
wydatek, dlatego 
każda inwestycja 
powinna być dobrze 
przemyślana. warto 
wybierać maszyny 
od sprawdzonych 
producentów takich 
jak UNiA, gdzie jakość 
i precyzja wykonania 
są na wysokim 
poziomie.
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czy warto zakupić 
kwalifikowany 
materiał siewny?
Powszechnie wiadomo, że aby uzyskać obfite i zdrowe plony należy posiać 
nasiona o wysokiej jakości oraz zadbać o właściwe nawożenie. wielu polskich 
rolników nie korzysta jednak z certyfikowanego materiału siewnego, co 
w połączeniu z oszczędnym nawożeniem i ograniczonym zastosowaniem 
środków chemicznych oznacza niższe plony.

Niewątpliwie gospodarstwa rolne prowadzące uprawę na dużym 
areale chętniej korzystają z certyfikowanych nasion, o wysokiej ja-
kości oraz z zaufanego źródła. Z kolei producenci rolni korzystający 
z własnych nasion argumentują swoją decyzję wysokimi cenami cer-
tyfikowanego materiału siewnego, brakiem wiedzy na jego temat, 
bądź zaufania do nowych odmian.

Aby rozwiać te wątpliwości warto przyjrzeć się jakie są zalety stoso-
wania kwalifikowanego materiału genetycznego:
• Zwyżka plonu do 10 procent poprzez wykorzystanie postępu gene-

tycznego (siew materiału C1, czyli czystego genetycznie i zdrowsze-
go). Nasiona z kwalifikowanego materiału siewnego są dobrze wypeł-
nione, a siewki wolne od patogenów. 

• Zdrowsza plantacja pozwoli na oszczędność środków przy ochro-
nie chemicznej. Nasiona są dokładnie wyczyszczone, wyrównane 
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i w 100 procentach pokryte najlepszymi zaprawami, które skutecz-
nie chronią rośliny w początkowej fazie wzrostu. Materiał siewny nie 
jest porażony żadnymi chorobami czy szkodnikami. Wyrównany łan 
pozwala na większą efektywność zabiegów, obniża koszty produkcji 
oraz zapewnia jednolity łan.

• Precyzyjny siew, gdyż każdy worek nasion ma określoną siłę kiełkowania 
(SK) i masę tysiąca ziaren (MTZ). Dzięki tym parametrom można precyzyj-
nie dobrać ilość wysiewanych nasion, tak aby zapobiec przegęszczeniu 
łanu i umożliwić roślinom możliwość krzewienia się. Wpływa to także na 
zdrowotność roślin i ich efektywne nawożenie.

• Lepsze parametry jakościowe zbioru podczas sprzedaży przekładają 
się na uzyskanie wyższej ceny w skupie.

• Kupujący kwalifikowany materiał siewny zna charakterystykę odmia-
ny, może się zapoznać z jej plonowaniem, zimotrwałością, mrozood-
pornością oraz odpornością na choroby. Cechy te są poddawane ba-
daniom przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) i udostępniane do publicznej wiadomości.

• Oszczędność czasu wynikająca z zakupu gotowych porcji nasion, nie-
wymagających zaprawienia i przygotowania ich do siewu. Zaprawa 
donasienna zaaplikowana jest równomiernie w całej partii towaru, co 
gwarantuje równomierne i zdrowe wschody. Ponadto producent, po-
przez dodatki polimerowe, gwarantuje stabilność powłoki uzyskanej 
na ziarniaku. Samodzielne zaprawianie nasion wymaga dużych nakła-
dów pracy i czasu, a jeśli nie mamy profesjonalnego sprzętu do czysz-
czenia nasion, nie gwarantuje skuteczności działania. 

• Możliwość skorzystania przez rolnika z dopłaty de minimis.

W celu skorzystania z dopłaty za zakup kwalifikowanego materiału 
siewnego producent rolny musi spełnić poniższe warunki:
1. Złożyć w Terenowym Oddziale Agencji Rynku Rolnego wniosek 

o przyznanie dopłaty wraz z fakturami potwierdzającymi zakup. 
Wniosek można przekazać osobiście, wysłać przesyłką rejestrowa-
ną poprzez Pocztę Polską, bądź przekazać za pośrednictwem plat-
formy ePUAP w terminie do 25 czerwca. Pomoc przy wypełnieniu 
dokumentów udzieli nam doradca w Powiatowych Zespołach Do-
radztwa Rolniczego.

2. Posiadać działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin upraw-
nych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

3. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub 
kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu, za-
kupiony w punkcie sprzedaży, który posiada uprawnienia do obrotu.

Kupując materiał siewny u autoryzowanego dystrybutora możemy 
skorzystać z fachowej porady doradcy agrotechnicznego. Doradca po-
może wybrać odpowiednią odmianę, podpowie jak prawidłowo zadbać 
o uprawę. W szerokiej ofercie firmy Agroskład Rolnik znajdzie kilkadzie-
siąt odmian kwalifikowanego materiału siewnego. Jesteśmy dystrybu-
torem sprawdzonych i cenionych odmian najlepszych hodowców. Nasza 
oferta obejmuje nasiona zbóż ozimych, jarych, żyta hybrydowego, jęcz-
mienia hybrydowego, kukurydzy, rzepaku, słonecznika, mieszanek traw 
oraz innych nieuwzględnionych powyżej.

jak wynika z badań, 
tylko około 20 
procent polskich 
rolników kupuje 
kwalifikowane 
nasiona zbóż, co 
stawia Polskę 
w słabym świetle na 
tle europy. 
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opryskiwacz zaczepiany 
lexis 3000 kuhn - 
zachodnia jakość 
w krajowej cenie!

LEXIS ze zbiornikiem 3000 l to niski i kompaktowy opryskiwacz, 
w którym odległość od ucha zaczepu do osi jezdnej to zaledwie 4 me-
try. Dzięki takiej budowie, operator ma znacznie ułatwione manewro-
wanie. Wjazd na pole oraz cofanie w narożnikach stają się łatwiejsze. 
Maszyna może być wyposażona w zaczep sztywny, zaczep z mecha-
nicznym przegubem oraz sterowany hydraulicznie, co wpływa na ogra-
niczenie uszkodzenia roślin na uwrociach, dzięki automatycznemu po-
dążaniu za kołami traktora.

zaczepiany opryskiwacz LeXiS marki KUHN zaprojektowany został tak, aby 
zapewnić wysoką wydajność roboczą i duży komfort obsługi. Konstruktorzy 
położyli nacisk na możliwość łatwego przygotowania do oprysku, sterowanie 
elektroniczne oraz łatwość dostępu dla serwisanta.

jeSTeśmY

najlepsi
w polsce
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Aktualnie na naszym 
placu rolserwis w Płocku 
dostępny jest od ręki 
model opryskiwacza 
Lexis, w następującym 
wyposażeniu:

• Pojemność zbiornika 3000l
• Pompa o wydajności  

170 l/min
• Opryskiwacz wyposażony 

w ISOBUS
• Sterownik CCI 800 z rozłą-

czaniem sekcji za pomocą 
sygnału GPS

• Joystick do obsługi opryski-
wacza

• Belka MTS 18/11
• 5 sekcji roboczych na belce
• Głowice wielopozycyjne
• Zewnętrzne ramiona rozkła-

dane niezależnie
• Rozwadniacz boczny
• Koła 12,4 R46
• Dolny zaczep sztywny
• Rok produkcji 2021
• Maszyna fabrycznie nowa

CeNA 168 900 NeTTO. 

Konfigurując maszynę mamy możliwość wyboru belki MTS2, MTA2, 
MEA2 oraz RHPA, które po złożeniu mieszczą się w obrysie maszyny 
i nie kolidują z kabiną ciągnika. Transport opryskiwacza po drogach 
jest całkowicie bezpieczny.

Główny zbiornik opryskiwacza LEXIS zaprojektowano tak, aby jak 
najbardziej obniżyć środek ciężkości. Dużą stabilność osiągnięto 
dzięki przyleganiu największej części zbiornika do ramy nośnej. Głę-
boki odpływ pozwala na całkowite opróżnienie zbiornika, niezależ-
nie od nachylenia pola.

Zbiornik na czystą wodę do płukania osadzono centralnie, bez-
pośrednio nad osią jezdną maszyny. Wpływa to na stabilną pozycję 
i ogranicza niewykorzystaną przestrzeń do minimum. Wskaźnik po-
ziomu cieczy w zbiorniku jest zamontowany tak, aby widoczność była 
dobra z każdego miejsca. Niezależnie, czy stoimy przy panelu obsługi 
zaworów, czy siedzimy w ciągniku. Poziom cieczy może wyświetlać 
się w sterowniku opryskiwacza.

Prosty układ cieczowy i łatwa obsługa zaworów ułatwiają kluczowy 
etap zabiegu ochrony roślin - przygotowanie opryskiwacza do pracy. 
Zastosowanie dwóch głównych zaworów znacznie redukuje czynności 
związane z napełnieniem i płukaniem, zmniejszając tym samym ryzyko 
błędu. Na łatwiejsze płukanie wypływa również krótszy układ cieczo-
wy. Płukanie układu cieczowego może się odbywać z poziomu kabiny 
operatora po zastosowaniu zaworów DILUSET+.

LEXIS wyposażony jest w czterostopniową filtrację, która ogranicza 
do minimum wszelkie zanieczyszczenia. Wszystkie filtry można myć, 
nawet jeżeli zbiornik opryskiwacza jest pełny.

Prosty i skuteczny system zawieszenia TRAPEZIA jest stosowany dla 
beli MTS2 i MTA2 i posiada seryjnie wbudowaną automatyczną korek-
tę przechyłu oraz 2 cięgna stabilizujące. Niezawodne zawieszenie 3D 
- EQUILIBRA z wahliwym układem drążków, zapewnia stabilizację belki 
w trzech płaszczyznach. Dwa amortyzatory tłumią i ograniczają ruchy 
pionowe i utrzymują belkę w pozycji poziomej, zwłaszcza na zakrętach 
i przy dużej prędkości. Rozwiązanie to stosowane jest dla belek polo-
wych typu MEA2 i RHPA.

Belki stalowe występują w szerokościach roboczych od 18 do 24 
metrów, zaś belki aluminiowe, które są odporne na korozję i działanie 
substancji chemicznych, dzięki czemu zwiększa się żywotność opryski-
wacza, występują do szerokości 28 metrów.

Rozwiązania elektroniczne KUHN, zastosowane w opryskiwaczu 
LEXIS, oparte na magistrali CAN, dają dużą wszechstronność zasto-
sowania. Zwiększają nie tylko precyzję oprysku, ale także komfort 
i łatwość prowadzenia maszyny.

Kuhn w swojej ofercie posiada szeroki wybór komputerów do utrzy-
mania dawki oprysku niezależnie od prędkość jazdy, począwszy od 
komputera REB 3, VISIOREB a kończąc na technologii ISOBUS i kompu-
terach serii CCI. Przy coraz droższych środkach ochrony roślin, najważ-
niejsze jest to, że każdy z komputerów można doposażyć w sygnał GPS 
do rozłączania sekcji roboczych. Gwarantuje to precyzyjne i oszczędne 
wykonanie zabiegu ochrony. 
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Mocznik z inhibitorem  ureazy –  stabilne 
źródło azotu dla roślin

jony amonowe

amoniak
podtlenek azotu, 

azot

ROZKŁAD
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azotany

MOCZNIK

POBIERANIE POBIERANIE

Pulrea® +INu to mocznik (46% N) z dodatkiem inhibitora ureazy 
zwiększającego wykorzystanie azotu z nawozu. Pulrea® +INu 
pomaga uzyskać wysoki plon, chroni środowisko i ułatwia orga-
nizację pracy w gospodarstwie. 

Jak działa inhibitor?
Pulrea® +INu, jak każdy mocznik, zawiera azot w formie ami-
dowej. Forma ta jest przekształcana do amonowej, pobieranej 
przez rośliny. 

Standardowy mocznik (bez inhibitora) należy bezpośrednio 
po zastosowaniu wymieszać z glebą. W przeciwnym razie roz-
kład nawozu zachodzi na powierzchni gleby, a powstający amo-
niak ulatnia się do atmosfery. Dochodzi wówczas do strat azotu, 
co skutkuje mniejszym plonem, stratami finansowymi i zanie-
czyszczeniem środowiska.

Inhibitor obecny w nawozie Pulrea® +INu przejściowo blokuje 
ureazę, czyli naturalnie występujący w środowisku enzym rozkła-

dający mocznik. Dzięki temu, że rozkład mocznika jest powolny, 
nawóz działa dłużej, a straty azotu związane z ulatnianiem się 
amoniaku są znacznie mniejsze niż przy stosowaniu standardo-
wego nawozu. 

Pulrea® +INu przynosi wymierne korzyści rolnikowi i pomaga 
chronić środowisko
Inhibitor ureazy zwiększa wykorzystanie azotu z  nawozu, 
co poprawia efektywność produkcji i bilans ekonomiczny gospo-
darstwa. 

Dodatkowo Pulrea® +INu pomaga nawozić w sposób bezpieczny 
dla środowiska (inhibitor ogranicza ulatnianie się amoniaku 
do atmosfery). Wprowadzenie do oferty Grupy Azoty nawozu 
Pulrea® +INu jest odpowiedzią na zmiany w prawie — zgodnie 
z polskim prawem, od 1 sierpnia 2021 r. zabronione jest stoso-
wanie mocznika w formie granulowanej, jeśli nawóz nie zawiera 
inhibitora ureazy lub powłoki biodegradowalnej.

Plon ziarna pszenicy 
ozimej (dt/ha)

Zawartość białka w ziarnie  
pszenicy ozimej (%)

Zawartość glutenu w ziarnie  
pszenicy ozimej (%)

85,1

+2,9%

+11,4%
+8,1%

94,8 13,6 14,0 27,0 29,2

nawożenie tradycyjne nawożenie mocznikiem z inhibitorem w połączonej dawce N2+N3

Gospodarstwo Rolne Oraczew, sezon 2019/2020, pszenica ozima odmiany RGT Bilanz
25



09 11 13 21 29 31 37 39 49 51 59 61 6900

N2

N1

kiełkowanie rozwój liści krzewienie strzelanie w źdźbło faza liścia 
flagowego

kłoszenie kwitnienieBBCH

Nawożenie  
Pulrea® +IN

Jak stosować nawóz Pulrea® +INu?
Pulrea® +INu jest nawozem uniwersalnym do zastosowa-
nia przedsiewnego i pogłównego. Może być stosowany 
m.in. pod zboża ozime i jare, kukurydzę, rzepak ozimy. 
Mocznik z dodatkiem inhibitora można wykorzystać 
na wszystkich glebach, poza skrajnie kwaśnymi.

Niezwykłą zaletą Pulrea® +INu jest wysoka skuteczność 
w stosowaniu pogłównym. W efekcie Pulrea® +INu nie 
wymaga mieszania z glebą. Azot powoli wnika do gleby, 
gdzie jest rozkładany do kationów amonowych pobiera-
nych przez rośliny.

Lepsza organizacja pracy w gospodarstwie
Stosując Pulrea® +INu łatwiej dostosować termin nawo-
żenia do terminów innych zabiegów agrotechnicznych 
w gospodarstwie oraz do warunków pogodowych. Inhibitor 
zawarty w nawozie pozwala na bezpieczne i efektywne 
łączenie dawek azotu. Ograniczając ilość wyjazdów na pole, 
oszczędzamy czas i pieniądze, ponieważ ponosimy niższe 
nakłady na paliwo i eksploatację sprzętu. 

Orientacyjne dawki nawozu Pulrea® +INu w kg/ha

* N1, N2, N3 – terminy stosowania azotu, tj. N1 – termin stosowania wczesnowiosennej 
dawki azotu, N2 – termin stosowania drugiej dawki azotu, N3 – termin stosowania trzeciej 
dawki azotu

Roślina
Termin 

 stosowania
Dawka 
(kg/ha)

Zalecenia dotyczące stosowania

Pszenica ozima wiosna 100–300

Stosować w terminie N1* lub N2:
w terminie N1 – zalecany szczególnie na stanowiskach suchych, aplikować łączną ilość azotu prze-
widzianą do zastosowania w terminach N1, N2 i N3 (najpierw np. nawóz Pulan® Macro, Zaksan® 33,5 
w dawce ok. 120-240 kg/ha lub Saletrosan® 30 w dawce ok. 130-270 kg/ha, a po 1-2 tygodniach wysiać 
nawóz Pulrea® +INu);
w terminie N2 – stosować łączną ilość azotu przewidzianą w terminach N2 i N3.

Jęczmień jary, 
 pszenica jara

wiosna 100–200
Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego. W zależności od potrzeb dawkę azotu uzupełnić, 
np. nawozem Pulan® Macro, Zaksan® 33,5, Saletrosan® 30.

Rzepak ozimy

jesień 80–130 Stosować w terminie zgodnym z obowiązującym prawem.

wiosna 150–300

Stosować w terminie N1 – na stanowiskach suchych, aplikować łączną ilość azotu przewidzianą 
do zastosowania w terminach N1 i N2 (najpierw np. Saletrosan® 26 w dawce ok. 190–350 kg/ha lub Pulan® 
Macro, ZAKsan® 33,5 w dawce 150–270 kg/ha, a następnie do dwóch tygodni wysiać Pulrea® +INu).

Kukurydza na ziarno wiosna 250–400 Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego.

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowa-
nie roślin na azot (pobranie jednostkowe × zakładany plon rośliny z ha), kondycję roślin, 
 właściwości gleby.
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ładowarki weidemann - 
wszechstronne 
i kompaktowe ładowarki 
do wielu 
zastosowań

Ładowarka Hoftrac 1390.
Ładowarka Weidemann model 1390 to kompaktowa maszyna o wy-
sokiej zwrotności. Można wykorzystać ją do wielu zastosowań, między 
innymi do: karmienia, zamiatania, wyrzucania gnoju lub transportu. Ho-
ftrac 1390 idealnie sprawdzi się zwłaszcza w przypadku wąskich prze-
strzeni, z jakimi mamy do czynienia w magazynach i stajniach. 

Zastosowanie zginanego, wahadłowego układu kierowniczego spra-
wia, że maszyna w każdej sytuacji i w każdym terenie, stoi na czterech 
kołach. Dzięki specjalnej konstrukcji, polegającej na tym, iż półwozie 
przednie i tylne mogą poruszać się niezależnie od siebie, ładowarka 
szybko zareaguje na każdą nierówność terenu.

Marka Weidemann w ładowarce 1390 oferuje wysokiej jakości wypo-
sażenie standardowe. Ponadto, w zależności od potrzeb klienta, istnieje 
możliwość indywidualnej konfiguracji elementów takich jak: silnik, osie, 
napęd, hydraulika oraz stanowisko operatora. Osprzęt ładowarki można 
szybko i wygodnie wymieniać dzięki hydraulicznemu szybkozłączu. To 
znacznie zwiększa wydajność i ekonomię pracy modelem 1390.

maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.
Ładowarka w standardzie wyposażona jest w dach operatora z syste-
mem zabezpieczającym kierowcę, który jest zgodny z aktualną europej-
ską dyrektywą maszynową - 2006/42/WE pod względem ochrony:
• FOPS (konstrukcja chroniąca operatora przed spadającymi przed-

miotami) i
• ROPS (konstrukcja chroniąca operatora w przypadku przewrócenia 

się maszyny).
Opcjonalnie dostępne są szyby: przednia i tylna, które dodatkowo 

chronią przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki całkowite-
mu przeszkleniu, kierowca ma doskonały widok zarówno na osprzęt jak 
i na cały obszar pracy. Głębokie osadzenie w kabinie siedzenia operato-
ra, zapewnia kolejną przewagę Hoftrac 1390 nad konkurencją - niewielka 
wysokość maszyny jest idealna do niskich budynków na przykład obór. 

ekonomiczność, która wpływa na redukcję kosztów.
Ekonomiczność jest jedną z najważniejszych cech, jaką powinna charak-
teryzować się ładowarka, pracująca w nowoczesnym gospodarstwie 
rolnym czy przedsiębiorstwie. Marka Weidemann, konstruując swoje 
urządzenia, skupia uwagę na aspekcie ekonomiczności i oszczędności 
dla przyszłych właścicieli maszyn. Duży zakres unoszenia, wysoka sta-

weidemann - 
wysoka jakość 
"made in germany”.
Ładowarki Weidemann pro-
dukowane są w jednym 
z najnowocześniejszych za-
kładów produkcji ładowarek 
kołowych i teleskopowych 
w Europie. Wszystkie części 
wykorzystane przy produkcji 
maszyn są kontrolowane, te-
stowane i optymalizowane 
we współpracy z dostawcami. 
Optymalną ochronę przed ko-
rozją stanowi warstwa prosz-
kowa, która w porównaniu 
do tradycyjnego lakierowania 
na mokro, znacznie wydłuża 
żywotność maszyny. Każda 
ładowarka po zejściu z linii 
produkcyjnej poddawana jest 
dokładnej kontroli końcowej, 
aby zapewnić klientowi długą 
żywotność i niskie koszty eks-
ploatacji urządzenia.
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bilność, dzięki punktowi ciężkości, znajdującemu się nisko przy podłożu 
oraz skuteczny system szybkiej wymiany osprzętu to podstawowe ele-
menty wpływające na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ładowarka 1390 wyposażona jest w impulsowy pedał hamulca, które-
go zastosowanie pozwala na optymalne wykorzystanie wydajności silnika. 

Odchylane stanowisko operatora lub odchylana kabina, dają łatwy 
dostęp do silnika, systemu hydraulicznego i układu elektrycznego. Dzię-
ki temu serwis i konserwacja maszyny są łatwe i szybkie. 

Weidemann we wszystkich ładowarkach Hoftrac wbudowuje zawsze 
dwa mocne siłowniki podnoszenia. Zapewnia to optymalne rozłożenie 
obciążenia na ramieniu załadowczym a także dodatkowo zwiększa sta-
bilność urządzenia. 

ergonomicznie ułożone elementy sterujące i łatwa obsługa 
ładowarki 1390.
Wielofukcyjna dźwignia lub joystick umożliwiają dokładne i precyzyjne 
sterowanie całą maszyną; podnoszenie i opuszczanie oraz pochylanie 
i wychylanie osprzętu. Dzięki regulowanej kolumnie kierownicy, sta-
nowisko można idealnie dopasować do każdego operatora. W zasięgu 
wzroku operatora znajduje się wyświetlacz, który oprócz standardo-
wych wskaźników, takich jak temperatura, napełnienie zbiornika czy go-
dziny robocze, pokazuje aktywne funkcje, np.:
• włączone funkcje elektryczne pracy ciągłej 3 obwodu sterowniczego
• włączonej blokady mechanizmów różnicowych.

Drgania i wstrząsy w urządzeniach Hoftrac przechwytywane są przez ma-
szynę, co sprawia, że operator może pracować dłużej w pełnym komforcie.

Ładowarki teleskopowe T4512 i T6027.
Niepodzielona rama, skrętne wszystkie koła, niski punkt ciężkości oraz 
kompaktowa konstrukcja z imponujacą wysokością podnoszenia to naj-
ważniejsze argumenty przemawiające za wyborem ładowarek telesko-
powych marki Weidemann.

Lepszą płynność pracy oraz bezpieczeństwo zapewnia system wspo-
magania operatora VLS - Vertical Lift System. Umożliwia on płynną pra-
cę i oraz ułatwia wykonanie zadań w trudnych terenach, dzięki częścio-
wo zautomatyzowanym ruchom wysięgnika teleskopowego. Niemal 
pionowy ruch podnoszenia i opuszczania zwiększa stabilność maszyny 
i bezpieczeństwo operatora, bez ryzyka przewrócenia ładowarki.

Operator maszyny dysponuje trzema następującymi trybami VLS:
• tryb łyżki - na przykład przy załadunku materiałów sypkich,
• tryb układania - do między innymi układania okrągłych bel,
• tryb ręczny - dostępny dla modelu T6027.

wysoki komfort jazdy i obsługi.
Kabina operatora zapewnia doskonała widoczność zarówno na osprzęt, 
obszar pracy jak i całe otoczenie maszyny. Głęboka szyba boczna po pra-
wej stronie oraz wysoko umieszczone siedzenie, w połączeniu z pochyłą 
maską silnika, zapewniają optymalną widoczność.

Fotel operatora jest regulowany, ergonomiczny i amortyzowany. Z le-
wej strony kabiny znajdują się duże, szeroko otwierane drzwi. Górną szy-
bę, w zależności od rodzaju kabiny, można całkowicie otworzyć i zablo-
kować. Możliwa jest także wentylacja szczelinowa.

Skutecznie pracujące systemy ogrzewania i wentylacji z dmuchawą, 
filtrem powietrza pierwotnego i dyszami powietrza dodatkowo podno-
szą komfort pracy. 
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przyczepy skorupowe 
wielton agro - 
doskonała jakość 
i zaawansowana 
technologia
wielton Agro - linia pojazdów dla rolnictwa.
Współczesne rolnictwo w ogromnej mierze opiera się na transporcie 
towarów. W każdym sezonie niezbędna dla rolnika jest przyczepa. Wio-
sną transportuje na pole nawozy i materiał siewny. Latem odwozi z pola 
zboża, zaś jesienią rośliny okopowe i kukurydzę. 

Wielton S.A., wiodący producent i sprzedawca naczep i przyczep, 
a także zabudów na samochody ciężarowe, dzięki rozwijanej od lat my-
śli technologiczna stworzył linię produktów agro, która oferuje szereg 
pojazdów do transportu rolniczego. 

Wśród głównych zalet przyczep rolniczych Wielton wymienić należy 
m.in.: mocną i trwałą konstrukcję, unikatowy system uszczelniania burt, 
nowe ogumienie oraz 24-miesięczną gwarancję. 

Przyczepa skorupowa rolnicza wielton PrC-2 HP/w18r.
Przyczepa ta przeznaczona jest głównie do przewozu roślin okopowych. 
Wnętrze skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do minimum 
uszkodzenia produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku.

Wśród głównych zalet przyczepy należy wymienić:
• automatyczne zamki klapy,
• mocną i trwałą konstrukcję ramy, wykonanej ze stali o podwyższonej 

wytrzymałości,
• oleopneumatyczną amortyzację dyszla, polegająca na zastosowaniu 

hydraulicznej amortyzacji dyszla, która minimalizuje wstrząsy pod-
czas przejazdu przez nierówności. Rozwiązanie to umożliwia również 
optymalne dopasowanie wysokości, co ułatwia operatorowi sprzęg.

• zawieszenie boogie - mocne i trwałe zawieszenie, szczególnie po-
lecane w przypadku przyczep pracujących w bardzo trudnym i nie-
równym terenie.

• automatyczny hamulec parkingowy
• fabrycznie nowe ogumienie
• oraz 24-miesięczną gwarancję producenta.

Przyczepa skorupowa Konisch wielton PrC-2HPK/w14
Przyczepa posiada ściany boczne o zmiennej geometrii, które ułatwiają 
rozładunek przewożonych produktów. Wnętrze skrzyni ładunkowej jest 
gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodzenia produktów rolniczych 
podczas załadunku i rozładunku. 

Klapa otwierana jest hydraulicznie a zsyp strumieniowy odbywa się 
na całej szerokości muldy.

PRC-2HPK wyposażona jest w zawieszenie tandemowe, markowy si-
łownik i posiada montowane fabrycznie, nowe ogumienie.

prc
-2HP/18r

prc
-2HPK/

w14

Masa własna 
[kg]

6500 5330

Ładowność 
techniczna 

[kg]
18100 14000

Licza osi 2 2

Rozmiar 
ogumienia

385/65R22.5 385/65R22.5

Długość 
skrzyni 

wewn. [mm]
6700 5000

Długość 
całkowita 

[mm]
8750 7210

Szerokość 
skrzyni 

wewn. [mm]
2200 2350

Szerokość 
całkowita 

[mm]
2550 2550

Wysokość 
skrzyni 

wewn. [mm]
1600 1500

Wysokość 
całkowita 

[mm]
3170 2900

Rozstaw kół 
[mm]

2100 2000

Prędkość 
maksymalna 

[km/h]
40 40

Kubatura 
[m3]

24 17,5

zawieszenie Boogie
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kompaktowe wały 
hydrauliczne marki 
dalBo minimax - jeden 
wał, wiele zastosowań!

wał minimax, duńskiego producenta maszyn dalbo, to wysokiej 
jakości, uniwersalny wał, który sprawdzi się przy wykonywaniu 
wielu prac polowych.
Pracując tym jednym modelem, można:
• przygotować glebę do siewu,
• wałować po siewie,
• pielęgnować użytki zielone.

Minimax rozkładany jest hydraulicznie, a cały proces sterowania wa-
łem odbywa się z kabiny ciągnika.

Rozkładanie wału realizowane jest na polu, po zatrzymaniu ciągnika. 
Daje to operatorowi duży komfort oraz bezpieczeństwo, przy transpo-
rcie maszyny do miejsca pracy.

Konstrukcja Minimaxa przemyślana i zaprojektowana została tak, aby 
zapewnić optymalne toczenie się na całej szerokości roboczej, nawet na 
zakrętach i nierównym terenie. Dzieje się tak, dzięki znacznemu zacho-
dzeniu na siebie poszczególnych sekcji narzędzia.

Układ mechaniczny, składający się z 2 ciężkich sprężyn, przenosi masę 
ze środkowej sekcji wału na sekcje boczne, zapewniając tym samym 
równomierny nacisk na glebę na całej szerokości roboczej.

Zastosowanie układu DUOFLEX sprawia, że każda sekcja wału pracu-
je niezależnie. Dzięki temu narzędzie zawsze zachowuje optymalną po-
wierzchnię styku z podłożem na całej szerokości uprawianego terenu.

Przewagę nad konkurencją Minimax zyskuje, dzięki zastosowaniu 
w maszynie innowacyjnego systemu pierścieni Dalbo SNOWFLAKE®. 
Podstawową jego zaletą jest konstrukcja szprych pierścienia składająca 
się z sześciu podwójnych rozgałęzień. Takie rozwiązanie daje 6-krotnie 
wyższą odporność na uszkodzenie pierścienia przy zderzeniu z kamie-
niem, w porównaniu do maszyn konkurencyjnych, gdzie standardowo 
stosuje się 3 rozgałęzienia.

Do pracy przy pielęgnacji użytków zielonych stosowane są gładkie 
wały, o dużej średnicy 610 mm x 7 mm, które można wypełnić wodą, 
aby zwiększyć ich masę całkowitą aż o 75%. Wyprofilowane zakończenia 
wału oraz niewielka odległość rozmieszczenia elementów zmniejszają 
uszkodzenia podczas obracania się i zapewniają ochronę gleby i trawy.

Podsumowując, główne elementy warte podkreślenia, które dają wa-
łowi Minimax znaczącą przewagę nad konkurencją to:
• pierścienie SNOWFLAKE,
• kopiowanie terenu, dzięki zastosowaniu systemu DUOFLEX
• waga - Minimax jest cięższy niż popularne wały.

Na naszym placu w Płocku 
dostępne są do obejrzenia 
oraz zakupu wały 
minimax w szerokościach 
roboczych 530 cm i 630 
cm. Po szczegółowe 
informacje o specyfikacji 
tych maszyn zapraszamy 
do naszych doradców 
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NEW HOLLAND,  
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

LEKKIE MASZYNY 
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witamy w świecie 
rolnictwa precyzyjnego 
4.0 plm® new holland

Koszty paliwa, nasion, substancji chemicznych i pracy ciągle rosną. 
Dlatego właśnie rolnictwo precyzyjne stanowi aktualnie prawdziwą ko-
nieczność w przypadku większości prac rolnych związanych z uprawą 
ziemi. plm® pozwala pobierać i analizować dane z uprawianych pól 
w celu precyzyjnego dopasowania parametrów wejściowych i finalnie 
obniża koszty produkcji rolnej.

Na przestrzeni lat marka New Holland była i jest globalnym liderem 
w dziedzinie rozwoju systemów nawigacyjnych, dzięki kompletnej ga-
mie produktów i usług z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Systemy te jak 
i produkty można dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. intu-
icyjne i łatwe w obsłudze interfejsy zapewniają komfortowe korzy-
stanie z układów prowadzenia.

Telematyka – zarządzaj maszynami nie wychodząc z biura
Rolnictwo precyzyjne (PLM®), to rolnictwo wspomagane komputero-
wo. Kluczowe znaczenie ma tu gromadzenie danych na temat przestrzen-
nego zróżnicowania plonów na danym obszarze. Mapowanie pól odbywa 
się dzięki danym GPS. Zebrane dane pomagają planować kolejne zabiegi 
nawożenia i ochrony upraw. Zaawansowane systemy telematyczne po-
zwalają synchronizować prace polowe między poszczególnymi maszy-
nami bez wychodzenia z biura, dzięki wykorzystaniu sieci mobilnej.

w ciągu ostatnich lat 
rolnictwo prezycyjne 
przeszło ewolucję 
i aktualnie nie jest już 
opcjonalnym narzędziem, 
ale techniką, która 
staje się niezbędna do 
efektywnego działania 
w branży rolniczej.
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Pozostajesz w kontakcie ze swoimi maszynami przez cały czas. Wysy-
łasz i odbierasz informacje w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii geo
-ogrodzenia, zwiększając bezpieczeństwo, możesz wstępnie zdefiniować 
obszary robocze dla swoich maszyn i otrzymywać powiadomienia, jeśli 
opuszczą ten obszar. Możesz także ustawić godziny wstrzymania pra-
cy, aby otrzymywać powiadomienia, jeśli twoje maszyny są używane poza 
ustalonymi godzinami pracy oraz powiadomienia o błędach, aby wszel-
kie problemy serwisowe mogły zostać szybko rozwiązane.

Technologia rTK - real Time Kinematic.
Technologia RTK mierzy poszczególne punkty za pomocą systemów 
nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS i GALILEO. rTK jest to sygnał 
korekcyjny, który umożliwia wyznaczenie pozycji z dokładnością do 
1,5 centymetra. RTK+ to sieć zbudowana przez CNH Industrial ze sta-
cji referencyjnych montowanych przez całą sieć dealerską CNH. Sieć ta 
pozwala z najwyższą precyzją prowadzić maszyny do upraw, między 
innymi podczas siewu zbóż, rzepaku i kukurydzy, sadzenia ziemniaków 
oraz przy większości prac polowych w uprawach warzywnych.

rTK+ jest siecią kompatybilną z większością sprzętu, różnych 
marek, który jest stosowany do nawigacji w rolnictwie. Dzięki temu 
szerokie grono klientów, spoza koncernu CNH Industrial, zyskuje 
komfortowy i bezproblemowy dostęp do precyzyjnej nawigacji i wia-
rygodnych sygnałów korekcyjnych.

wykup abonament dostępu do sygnału rTK w rolserwis!
dla użytkowników, którzy wykupią w rolserwis abonament na do-
stęp do rTK, dostępna jest także aplikacja mobilna, która umożliwia 
przeglądanie stanu stacji referencyjnych oraz urządzeń w telefonie, 
w trybie na żywo. Bezpośrednio ze swojego urządzenia mobilnego mo-
żesz sprawdzić aktywne maszyny oraz stacje referencyjne.

Dostępne w aplikacji funkcje to na przykład:
• nawigacja z Google Maps,
• ograniczenia obszaru i czasu pracy,
• powiadomienia.

NASze STACje refereNCYjNe rTK

Pracujesz z nawigacją lub planujesz rozpocząć pracę 
z wykorzystaniem rozwiązań rolnictwa precyzyjnego? 
Skontaktuj się z nami i wykup abonament dostępowy do 
największej i najbardziej precyzyjnej w europie sieci rTK! 

35

MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNE ROLSERWIS



mamy szyBki i skuteczny 
sposóB na regenerację 
roślin po zimie - 
produkty agrarius

Chłody w czasie zimy i wiosenne przymrozki powodują u roślin duże 
zaburzenia fizjologiczne oraz uszkodzenia mechaniczne np. błon komór-
kowych, w których zmienia się ich struktura, lepkość, płynność oraz inak-
tywacja niektórych enzymów. Dochodzi do zmian składu chemicznego, 
degradacji lipidów i uwalniania kwasów tłuszczowych. To powoduje 
wzrost przepuszczalności błon komórkowych i wyciek elektrolitów, co 
skutkuje utratą turgoru i zniszczeniem całej komórki. Takie zmiany wy-
magają od roślin bardzo dużych nakładów energii na regenerację komó-
rek. Efektem chłodów może być również zahamowanie syntezy chlorofi-
lu i skrobi, a to utrudnia również regenerację i wzrost rośliny. Okresowe 
mrozy, szczególnie zdarzające się w czasie kiedy roślina nie jest w pełni 
na to przygotowana (długa ciepła jesień, czy przymrozki późnowiosen-
ne) powodują szybką krystalizację wody we wnętrzu komórek, co pro-
wadzi przeważnie do jej śmierci. Również gwałtowne rozmarzanie ko-
mórek powoduje powstawanie licznych spękań w ich strukturach i to 
przez nie tworzą się uszkodzenia mrozowe. Dlatego ważne jest przygo-
towanie roślin do tego rodzaju stresów, polegające na zwiększeniu ich 
potencjału obronnego, zagęszczeniu soku komórkowego, odżywieniu 
roślin i zaopatrzeniu w substancje zapasowe, co prowadzi do zmniejsze-
nia strat mrozowych oraz daje roślinie siłę i substancje do szybkiej rege-
neracji mniejszym kosztem energetycznym. Jak podają źródła naukowe 
aklimatyzacja roślin do mrozów trwa około sześciu tygodni, więc jeżeli 
spadki temperatur występują nieregularnie lub niespodziewanie, tym 
większe straty ponosi roślina.

Uszkodzenia po zimie mogą objawiać się w różny sposób. Mogą to być 
pęknięcia skórki, które z czasem tworzą rany zgorzelinowe, a mogą to 
być niewidoczne na zewnątrz uszkodzenia komórek wewnątrz pędów, 
źdźbeł, korzeni, szyjek korzeniowych i liści. Również częstymi objawa-
mi po zimie są uszkodzenia korzeni. To niestety skutkuje słabym pobie-
raniem przez korzenie wody i składników pokarmowych, prowadzi do 
niewystarczającego odżywienia całej rośliny, co niekorzystnie wpływa 
także na wzrost, kwitnienie, zawiązywanie ziarniaków i nasion.

Aby zapewnić roślinom szybką i bardzo intensywną regenerację 
warto zastosować preparat nanogro aqua (w dawce 250 ml/ha), któ-
ry zwiększy naturalną odporność roślin na niesprzyjające warunki po-
godowe, zastymuluje regenerację i wzrost korzeni, a także wesprze 
roślinę do większego pobierania składników pokarmowych z gleby. To 
wpłynie na wzmocnienie roślin oraz wytworzenie przez nie substancji 
zapasowych (cukrów), które z kolei gromadzone w komórkach zagęsz-
czają sok komórkowy i zapobiegają zamarzaniu ich w czasie wiosennych 
przymrozków, co jest szczególnie ważne podczas np: kwitnienia. nano-

Tegoroczna zima, co 
prawda nie była zbyt 
dokuczliwa, ale rośliny 
po zimie zdecydowanie 
są osłabione, mają 
uszkodzone liście 
i system korzeniowy. 
To niewątpliwie 
niekorzystnie wpływa na 
pobieranie składników 
pokarmowych i wody 
oraz przemieszczanie 
w liściach metabolitów. 
może to przynieść 
spore straty w jakości 
i ilości plonów, ponieważ 
rośliny muszą sporo 
cennej energii poświęcić 
na regenerację.
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gro aqua należy zastosować jak najwcześniej na wiosnę, najlepiej wraz 
z pierwszym opryskiem ochroniarskim lub nawozowym. Wskazane jest 
również dodanie do oprysku ekstraktu z alg z aminokwasami, znajdu-
jącego się w preparacie naturalny plon (dawka 1-2 l/ha). Produkt też 
zawiera wysokoskoncentrowane składniki pochodzące z alg morskich 
(aminokwasy, jod, laminarynę, kwas alginowy, oligosacharydy i beta-
inę) oraz najnowszej generacji kwasy humusowe, które mają ogromne 
znaczenie w stymulowaniu roślin i działaniu antystresowym. naturalny 
plon poprzez zawartość gotowych aminokwasów natychmiast wnika 
do komórek powodując regenerację białek, które z kolei są budulcem 
nowych komórek. Następuje więc natychmiastowa regeneracja oraz 
pobudzenie wzrostu roślin. Zastosowanie obydwu produktów (nano-
gro aqua i Naturalnego Plonu) powoduje silne wsparcie rośliny w tak 
newralgicznym momencie jakim jest przygotowanie rośliny do kwit-
nienia i samo kwitnienie oraz zawiązywanie ziarniaków i nasion. Jest to 
ogromny wydatek energetyczny dla rośliny i duże obciążenie jej orga-
nizmu, dlatego jej regeneracja i wzmocnienie są tak ważne. Produkty 
te doskonale działają na fizjologię rośliny powodując szybszy metabo-
lizm i tworzenie substancji odżywczych, poprawę wytwarzania chlo-
rofilu, więc zwiększają wydajność fotosyntezy, a to przekłada się na 
poprawę plonowania i odporności roślin. Obydwa proponowane pre-
paraty to innowacyjne i nowoczesne produkty naturalnie i bezpiecznie 
wspierające rośliny. nanogro aqua to induktor odporności, działający 
jak swoista „szczepionka”, która działa już na poziomie komórek. Wy-
korzystuje potencjał rośliny do uruchomienia mechanizmu obronne-
go, objawiającego się produkowaniem przez roślinę naturalnych hor-
monów, enzymów, substancji odżywczych i zapasowych. Dodatkowo 
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wzmacnia ściany komórkowe, co wspomaga odporność nie tylko na 
warunki klimatyczne, ale także na choroby i szkodniki. naturalny plon 
to z kolei unikatowe na rynku oryginalne połączenie wysokiej jakości 
ekstraktu z alg morskich z aminokwasami i skondensowanymi kwasami 
humusowymi najnowszej generacji. Składniki produktu działają syner-
gicznie i przyczyniają się do wysokiej skuteczności preparatu. Amino-
kwasy i inne składniki z alg powodują regenerację komórek i uspraw-
nienie aparatu fotosyntetycznego, a kwasy humusowe działają silnie 
antystresowo, wspomagająco i uodparniająco.

Oprócz regeneracji roślin ważne jest również wsparcie jej wzrostu 
i plonowania. Do tego celu doskonale nadają się nawozy mikroele-
mentowe z serii soler. Zadaniem tych nawozów jest dostarczenie 
odpowiednio dobranych pod względem składu i ilości mikroelemen-
tów, które działając fizjologicznie na roślinę zapewniają jej odpowiedni 
stan i funkcjonowanie (biorą udział m.in. w fotosyntezie, oddychaniu, 
przemianach energetycznych, tworzeniu i prawidłowym działaniu en-
zymów). Nawozy soler są innowacyjnymi i nowoczesnymi preparata-
mi skoncentrowanych mikroelementów w formie żelu dla zwiększenia 
przyczepności do roślin w bardzo dużej dawce bez balastu makroskład-
ników. Działają długo i wydajnie, pobudzają roślinę do obrony, wspo-
magają jej zdrowotność i odporność na choroby, intensyfikują wzrost, 
zwiększają plon, zawierają bor, miedź, mangan, molibden, cynk w ilo-
ściach dostosowanych do konkretnych upraw oraz wysoką zawartość 
siarki, co wzmaga właściwości przeciwgrzybiczne. Nawozy te nie zawie-
rają azotu, fosforu i chlorków, nie są szkodliwe dla roślin. Zastosowana 
konsystencja żelowa wydłuża termin ich ważności i skuteczność wnika-
nia do roślin. Nowoczesna technologia SiLeVeLTm zastosowana do 
stworzenia nawozów opiera się na formie mikroelementów (sole, które 
są szybciej wchłaniane do roślin, ponieważ mają mniejsze cząsteczki niż 
chelaty), a poprzez umieszczenie ich w specjalnych kieszeniach w żelu 
krzemowym, który ma właściwości higroskopijne (pochłaniające wilgoć). 
Zapewniono w ten sposób prawie 100 % - wą wchłanialność nawozu do 
rośliny. Zastosowany nawóz pozostawia na liściu warstwę krzemową, 
która zawiera zawieszone w żelu mikroelementy. Po wyschnięciu na li-
ściu nie jest szybko spłukiwana z opadami jak inne nawozy, ale ponow-
nie nawilżona dostarcza roślinie składniki odżywcze do momentu ich 
wyczerpania. Dla zminimalizowania kosztów rolnika nawozy z linii so-
ler zawierają wyłącznie niezbędne mikroelementy oraz siarkę, przez co 
działają dezynfekująco – przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo. Zawarty 
w nawozach kompleks Qm6Tm pobudza roślinę do wzmożonego wzro-
stu, poprawia jej wigor i odporność na stresy oraz wspomaga w roślinie 
mechanizm pobierania składników pokarmowych, zarówno przez liść, 
jak i przez korzenie. Taki proces sprzyja lepszemu odżywieniu i znacząco 
wpływa na plonowanie.

Nawozy soler (dawka nawozu 1l/ha) do roślin rolniczych i ogrod-
niczych są dostępne w wielu rodzajach: SOLer C (zboża), SOLer K 
(kukurydza), SOLer r (rzepak), SOLer P (ziemniak), soler B (bu-
rak cukrowy), SOLer L (rośliny strączkowe: groch, fasola, bób, soja), 
soler Fruit przeznaczony do dokarmiania roślin sadowniczych (drzew 
i krzewów oraz truskawek), SOLer red przeznaczony do stosowania 
w uprawach warzyw, takich jak: pomidory, papryka, oberżyna, ogórki, 
cukinia, dynie, SOLer green jest polecany do stosowania w uprawach 
warzyw takich jak: kapusta, kalafior, brokuł, oraz inne liściowe, soler 
Brown przeznaczony jest do stosowania w uprawach warzyw korzenio-
wych: burak, marchew, pietruszka, seler i inne oraz soler Flower (do 
roślin ozdobnych) i soler Forest do roślin iglastych.

Stosowanie opisanych 
produktów jest 
łatwe, gdyż preparaty 
doskonale mieszają 
się z fungicydami, 
insektycydami 
i nawozami dolistnymi 
oraz regulatorami 
wzrostu. Nie stosujemy 
preparatów jedynie 
z herbicydami. 
dostarczenie 
roślinom produktów 
wspierających (nanogro 
i Naturalny Plon, 
SOLer) zapewnia 
doskonałe rezultaty 
i bezpieczeństwo dla 
roślin, środowiska 
i owadów pożytecznych, 
a także gwarantuje 
wysokie i doskonałe 
jakościowo plony.

więcej na 
www.agrarius.eu
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nowa seria  
koparko - ładowarek  
new holland “d” - wyższy  
poziom komfortu  
i wydajności!

Kluczowe korzyści dla użytkownika to nowe, oferowane w standardzie 
funkcje, zwiększające ekonomię pracy silnika. Należy wśród nich wymienić 
tryb ECO, automatyczny bieg jałowy oraz tryby automatycznego wyłącza-
nia silnika. Nowy, 4-cylindrowy, silnik f36 ma większą pojemność skoko-
wą, wynoszącą 3,6 litra. Doskonale sprawdził się wcześniej w ciągnikach 
New Holland serii T5. Zastosowano w nim bezobsługowy układ neutrali-
zacji spalin, spełniający normy Stage V, charakteryzujący się jednocześnie 
takim zużyciem paliwa i AdBlue, jak silniki poprzedniej generacji.

Przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, zajmujące się nawadnianiem 
i odwadnianiem oraz architekturą krajobrazu potrzebują wielozadanio-
wego i oszczędnego sprzętu. Koparko - ładowarka serii D jest maszyną 
wszechstronną. Można nią nie tylko przenosić luźny materiał, ale rów-
nież stopniować i poziomować, chwytać duże przedmioty, takie jak beto-
nowe elementy i pnie oraz przyczepiać lub popychać materiały i obiekty, 
dzięki możliwości wyboru różnych specyfikacji ładowarki i koparki. 

Łyżka “4 w 1” daje bardzo dużą wydajność przy wykorzystaniu tyl-
ko jednego narzędzia pracy. Wybór łyżki “6 w 1” pozwala na opusz-
czanie regulowanych wideł do palet, bez konieczności posiadania do-
datkowego, dedykowanego pojazdu do ładunków paletowych. Ramię 
koparki można wyposażyć w szeroki wachlarz łyżek, dopasowanych 
odpowiednio do: wykopów, kopania rowów, oczyszczania przepustów 
wodnych oraz innych prac. Konstrukcja ramienia daje możliwość za-
mocowania świdrów glebowych, młotów hydraulicznych i innych narzę-
dzi niezbędnych do wykonania szerokiego zakresu prac budowlanych.

zasięg standardowej oraz teleskopowej łyżki koparki wynoszący aż 
6965 mm, pozwala sięgnąć dalej oraz kopać głębiej, niż podczas pra-
cy wieloma konwencjonalnymi koparkami. Ramiona ładowarki mogą 
być proste (SLA) lub równoległe (TC). Maksymalny udźwig to 3,5 tony. 
Udźwig ramienia koparki do 1410 kg. New Holland w serii koparek D 
oferuje stałe lub wysuwane ramię koparki oraz mechaniczny lub hydrau-
liczny przesuw boczny. Sterowanie ramieniem koparki odbywa się me-
chanicznie lub hydraulicznie joystickiem.

Konfigurując tą koparko - ładowarkę mamy możliwość wyboru pomię-
dzy dwoma przekładniami: mechaniczną - Powershuttle lub automa-
tyczną - PowerShiftTm. 

Mechaniczna czterobiegowa przekładnia Powershuttle jest ideal-
na do użytku, gdy częściej wykorzystuje się ramię koparki. Montowana 
w podłodze dźwignia przekładni z elektrohydrauliczną kolumną stero-
wania, do przełączania biegów do jazdy w przód i do tyłu. W dźwignię 
wbudowany jest przycisk wysprzęglania z czterema przełożeniami.

Nowa seria d koparko - 
ładowarek New Holland 
podnosi komfort pracy 
operatora oraz wydajność 
na wyższy poziom, 
spełniając przy tym 
wymogi normy emisji spalin 
Stage V. Kabina operatora 
jest bardziej przestronna, 
o 10%, w porównaniu do 
poprzedniczki - serii C. 
Posiada nowe tylne okna, 
większą ilość miejsca dla 
operatora oraz znacznie 
więcej schowków. istnieje 
możliwość montażu do 10 
reflektorów w technologii 
Led. maszyna wyposażona 
jest również w zewnętrzne 
boczne reflektory. Taki 
poziom oświetlenia czyni 
miejsce pracy doskonale 
widocznym i bezpiecznym. 
dodatkowo niski poziom 
hałasu - 74 dbA,  
powoduje mniejsze 
zmęczenie i większy 
komfort długiej pracy.
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NEW HOLLAND,  
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

LEKKIE MASZYNY 
BUDOWLANE

ZNAJDŹ SWOJEGO NAJBLIŻSZEGO DEALERA NEW HOLLAND

www.newholland.pl

• ADLER AGRO, Białystok, tel. 85 741 86 50 • AGROBARD, Przytyk, tel. 48 618 09 10 • AGROHANDEL, Legnica, tel. 76 850 61 13 • AGROSKŁAD, Ujazd, 
tel. 44 719 24 88 • AGROS-WROŃSCY, Strzelce Wielkie, tel. 34 311 07 82 • KSIĘŻOPOLSKI, Wiśniew,  tel.  25 741 01 73 • MOTO-AGROMAX, Kielce, tel. 41 303 13 51 
• OSADKOWSKI SA, Oława, tel. 71 313 54 05 • PERKOZ, Brodnica, tel. 56 493 40 57 • POL-AGRA, Płońsk, tel. 23 662 28 42 • PRIMATOR, Czyżew, tel. 86 275 50 09  
• RAITECH, Brzoza (k/Bydgoszczy), tel. 52 381 04 15 • ROLMAX, Świdnik, tel. 81 723 69 60 • ROLSERWIS, Płock, tel. 24 262 50 63 • WIALAN, Tarnów, tel. 14 621 16 66

maszyny budowlane 210x297+5mm 2019.09.27.indd   1 27.09.2019   13:41:55

Automatyczna czterobiegowa przekładnia PowerShiftTm zapewnia 
łatwość użytkowania w połączeniu z niskimi wymaganiami dotyczą-
cymi konserwacji. Jest to idealna opcja, jeśli większość prac wymaga 
użycia przedniej ładowarki. Przy wyborze tej przekładni, na kolumnie 
kierownicy montowana jest dźwignia do sterowania prędkością. Na 
dźwigni znajduje się przycisk F-N-R do zmiany kierunku jazdy. Joystick 
ładowarki wyposażony jest w przycisk wysprzęglania i zapewnia pełną 
moc układu hydraulicznego w dowolnym momencie. Klient ma do wy-
boru napęd na dwa lub cztery koła.

model b115 d ze sterowanymi wszystkimi kołami oferuje dosko-
nałą zwrotność w wymagających i specyficznych warunkach pra-
cy. Istnieje możliwość wyboru trybu sterowania przednimi kołami, 
wszystkimi lub jazdy ukosem. Sterowanie modelem B115 możliwe 
jest w trzech różnych trybach:
• konwencjonalny tryb sterowania przednimi kołami, który jest ideal-

ny do tradycyjnego zastosowania podczas ładowania i transportu. 
• tryb sterowania czterema kołami, który zapewnia wyjątkową 

zwrotność, bez wpływu na stabilność pojazdu. Ten tryb sterowania 
pozwala osiągnąć promień skrętu 5,5 m, podczas gdy w trybie kon-
wencjonalnym promień wynosi 8,9 m.

• sterowanie jazdy na ukos idealnie nadaje się do prac w pobliżu wy-
kopów lub przeszkód. Może przydać się także podczas prac na wrażli-
wym terenie, gdzie zmniejsza jego wyeksploatowanie.

Klient ma do wyboru 3 modele o różnej mocy silnika:

modele
moc

silnika
(Km)

Udźwig ładowarki
Prosta/Tool Carrier

(kg)

maks. zasięg
ramienia

(mm)

Przepływ
ukł. hydr.

(l/min)

B100 D 98 3553/3450 6965 156/165

B110 D 111 3553/3450 6965 156/165

B115 D 111 3380 6965 165

Trzy nowe funkcje obniżające zużycie paliwa, stanowią bardzo waż-
ny argument, przemawiający za wyborem koparko-ładowarki ze stajni 
lidera rynku - New Holland:
1. Tryb eCO, który automatycznie reguluje prędkość obrotową silnika 

i ciśnienie w układzie hydraulicznym, odpowiednio do zapotrzebo-
wania. Pozwala on zaoszczędzić nawet do 10% paliwa.

2. Automatyczny tryb pracy na biegu jałowym - moment aktywa-
cji trybu można ustawić w zakresie od 5 do 60 sekund po wykryciu 
obrotów jałowych.

3. Automatyczne wyłączanie, którego moment aktywacji można 
ustawić w analogicznym zakresie, jak automatyczny tryb pracy na 
biegu jałowym.
Kluczem do wydajnego działania sprzętu oraz jego długiej żywotno-

ści jest bieżąca kontrola i regularne serwisowanie sprzętu. New Holland 
zaprojektował nową serię koparko - ładowarek w taki sposób, aby kon-
trole i serwis wymagały jedynie minimalnej ilości czasu. Okresy ser-
wisowe wyznaczone zostały na 500 i 1000 MTH, zaś dostęp do filtrów 
paliwa, silnika, przekładni i układu hydraulicznego jest dla serwisanta 
bardzo prosty. nasz autoryzowany serwis zapewnia wsparcie w zakre-
sie przeglądów i kontroli stanu maszyny.

Aktualnie na placach 
rolserwis dostępne są  
4 koparko - ładowarki d:  
2 modele b100 d  
oraz 2 modele b115 d.
zapraszamy do kontaktu 
z naszymi doradcami, w celu 
wyboru maszyny najlepiej 
dostosowanej do Państwa 
indywidualnych potrzeb.
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aktualności prow.
naBory wniosków 
w ramach prow 2014-2020 
z możliwością zakupu 
maszyn rolniczych.

W 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
planuje uruchomić kolejne nabory wniosków w ramach PROW 2014-
2020. Przewidywana jest kontynuacja programów dofinansowania, 
dzięki którym rolnicy będą mogli zmodernizować park maszyn rolni-
czych w swoich gospodarstwach.

Opublikowany na stronie internetowej ARiMR, aktualny Harmono-
gram trwających i planowanych wniosków w ramach PrOw 2014-
2020 w 2022 roku, zawiera następujące działania, dzięki którym rolnicy 
z dotacją z UE, będą mogli dokonać zakupu nowych maszyn:
1. Premia dla młodych rolników - nabór wniosków planowany na ma-

rzec 2022 r.,
2. restrukturyzacja małych gospodarstw - marzec/kwiecień 2022 r. 

- w tym przypadku nabór ARiMR uzależnia ogłoszenie programu od 
dostępności środków,

3. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 
- listopad 2022 r.,

4. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem 
i leśnictwem - kwiecień/maj 2022 r. Istotną zmianą w tym progra-
mie jest rozszerzenie zakresu wsparcia na działalność związaną 
z leśnictwem.

5. Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar e - nawadnianie w go-
spodarstwie - przewidziane są dwa nabory wniosków o wsparcie 
w tym obszarze; na marzec i wrzesień 2022 r. 
Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej www.rol-

serwis.pl oraz aktualności na naszym funpage’u na facebooku, gdzie 
na bieżąco będziemy informować o uruchomionych przez Agencję na-
borach oraz obowiązujących w nich zasadach.

dopłaty bezpośrednie 2022.
Rok 2022 jest rokiem przejściowym przed wdrożeniem nowej WPR na 
lata 2023 – 2027 i będzie w nim realizowany poprzedni Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich, zakładany na lata 2014-2020. Jakie dopłaty 
bezpośrednie będą mogli otrzymać rolnicy za 2022 rok?
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Uzupełniająca płatność obszarowa – dodatkowe 400 mln z bu-
dżetu krajowego
Z informacji przekazanych przez Henryka Kowalczyka, ministra rolnic-
twa wynika, że w tym roku, dla gospodarstw o powierzchni do 30 ha, 
realizowana będzie wypłata uzupełniającej płatności podstawowej. 
Właśnie te przedsiębiorstwa rolne, otrzymają płatności powyżej średniej 
europejskiej. Od przyszłego roku również rolnicy, posiadający gospodar-
stwa do 50 ha, będą otrzymywali płatności bezpośrednie na poziomie po-
wyżej średniej Unii Europejskiej. Analizując dopłaty bezpośrednie w 2022 
roku, będą one korzystniejsze dla mniejszych gospodarstw.

Płatność będzie przysługiwała do: zbóż, roślin oleistych, roślin 
wysokobiałkowych. Uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się 
o jednolitą płatność obszarową. Ministerstwo planuje określenie staw-
ki na podstawie rzeczywistej powierzchni kwalifikującej się do płatno-
ści i może ona wynieść ok. 40 zł/ha. Podstawowa płatność uzupeł-
niająca będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest 
prowadzona uprawa roślin. wypłata środków z tego tytułu planowa-
na jest od połowy października bieżącego roku w ramach zaliczek na 
poczet płatności bezpośrednich.
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producent 
rozrzutników 
oBornika 
cynkomet - 
specjalista od 
cynkowania!

W wydajnej uprawie roślin we współczesnym gospo-
darstwie nieoceniony jest obornik. Zapewnia on wszyst-
kie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego 
wzrostu, a jednocześnie wzbogaca glebę. Rozprowa-
dzenie naturalnego nawozu po całym terenie upraw, 
zwłaszcza w przypadku dużych gospodarstw mogłoby 
stanowić problem. Niezastąpioną pomocą dla rolników 
są rozrzutniki obornika. W naszej ofercie posiadamy 
roztrząsacze obornika marki CynkoMet, polskiego pro-
ducenta, wyspecjalizowanego w produkcji maszyn rolni-
czych oraz cynkowaniu ogniowym.

Rozrzutniki obornika wykonane są ze starannie wyse-
lekcjonowanych, wytrzymałych materiałów o powierzch-
niach poddanych cynkowaniu ogniowemu. Zależnie od 
modelu do zalet roztrząsaczy CynkoMET należy zali-
czyć między innymi możliwość zamontowania adaptera 
z wałkami pionowymi lub poziomymi oraz zastosowanie 
zawieszenia typu tandem, które gwarantuje doskonałe 
właściwości jezdne.

W ofercie dostępne są zarówno jedno jak i dwuosio-
we rozrzutniki, o zróżnicowanych pojemnościach. W sze-
rokiej gamie roztrząsaczy CynkoMetu, każdy z klientów 
znajdzie maszynę, idealnie dopasowaną do indywidual-
nych potrzeb i wielkości gospodarstwa, od niewielkich 
kompaktowych - o pojemności 800 kg do rozrzutników 
o ładowności 14 ton.
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rozrzutnik N-221/3-3 
o pojemności 6 ton.

Masa własna 3280kg

Długość 6484mm

Szerokość 2422mm

Wysokość  
(*bez nadstaw)

2611mm

Ładowność 6000kg

Wymiary skrzyni 
ładunkowej (wys.)

800mm

Wymiary skrzyni 
ładunkowej (szer.)

2070mm

Wymiary skrzyni 
ładunkowej (dł.)

4460mm

Zawieszenie resory

Powierzchnia ładunkowa 9,2m2

Grubość blachy podłogi 4mm

Kąt wywrotu do tyłu i na boki -

Klasa ciągnika 
współpracującego

80Km

Prędkość transportowa / 
robocza

30km/h

Rozstaw kół 1700mm

Typ ogumienia 400/60-15,5

Wysokość podłogi  
od podłoża

1205mm

Pojemność ładunkowa 7,4m3

rozrzutnik N-221/2 -  
o pojemności 8 ton.

Masa własna 2426kg

Długość 6484mm

Szerokość 2426mm

Wysokość  
(*bez nadstaw)

2636mm

Ładowność 8000kg

Wymiary skrzyni 
ładunkowej (wys.)

1000mm

Wymiary skrzyni 
ładunkowej (szer.)

2060mm

Wymiary skrzyni 
ładunkowej (dł.)

4460mm

Zawieszenie
tandem, 
wahacz

Powierzchnia ładunkowa 9,2m2

Grubość blachy podłogi 3mm

Kąt wywrotu do tyłu i na boki -

Klasa ciągnika 
współpracującego

90Km

Prędkość transportowa / 
robocza

30km/h

Rozstaw kół 1700mm

Typ ogumienia 400/60-15,5

Wysokość podłogi  
od podłoża

1300mm

Pojemność ładunkowa 9,2m3
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elektryczne i pneumatyczne 
sekatory campagnola – 
profesjonalne i niezawodne 
urządzenia do przycinki sadów!

Sekatory elektryczne i pneumatyczne włoskiej marki Campagnola 
do profesjonalnego przycinania gałęzi są idealnym rozwiązaniem dla 
sadowników, producentów kwiatów ciętych lub w winnicach. Sekatory 
Campagnola znajdą też uznanie właścicieli szkółek ogrodniczych i du-
żych ogrodów. W związku z wysoką jakością są to narzędzia dla każdego, 
kto chce pracować komfortowo i bardzo wydajnie.

Sekatory elektryczne Campagnola
Sekatory zasilane są przez baterie litowo – jonowe najnowszej generacji. 
Co roku producent inwestuje w badania i rozwój produktów, aby sekato-
ry spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

modele elektryczne to między innymi:  
eASY 80, eASY L, SPeedY.
W skład zestawu EASY 80 wchodzą:
• Sekator z przedłużką 80 lub 150 cm
• Przewód
• Akumulator
• Plecak na akumulator
• Ładowarka
• Walizka ochronna
• Zestaw akcesoriów

Sekatory pneumatyczne Campagnola
Sekatory pneumatyczne to idealne rozwiązanie dla sadowników posiada-
jących platformy samojezdne. W ofercie Rolserwis między innymi: STAR 
50, VICTORY. Ostrza w sekatorze STAR 50 wykonane są z kutej stali, któ-
ra ma bardzo wysoką wytrzymałość. Dedykowany uchwyt przedłużający 
może mieć długość od 50 do 300 cm. Dostępne są dwa modele: sekator 
z prostym ostrzem tnącym (STAR 50) lub z ostrzem profilowanym (F/6).

Przed zakupem wynajmij i przetestuj!
Oferujemy możliwość wynajmu i przetestowania sekatora elektryczne-
go i pneumatycznego marki Campagnola. Dodatkowo, jeśli po teście, 
klient zdecyduje się na zakup otrzyma dodatkowy rabat – 10%.

Mateusz Sepioło
mateusz.sepiolo@rolserwis.pl

tel. 797 587 057

ZAPISZ SIę 
NA POKAZ 
SEKATORA

OBEJRZYJ 
jak pracuje EASY 80

rolserwis.pl/sekator

eASY 80

SPeedY
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281,00  zł
brutto 279,00  zł

brutto

299,00  zł
brutto

399,00  zł
brutto

360,00  zł
brutto

John Deere, Case, New Holland, 

Steyr, Fendt, Valtra, Massey 

Ferguson, Deutz-Fahr, Claas, 

Kubota, Caterpillar, McCormick, 

Cummins, Deutz, MTU, Renault.

DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W30 
Wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy

20 l

DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV
Olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w 
wysokoobciążonych systemach napędu i sterowania 
hydraulicznego

20 l

DIADEM ULTRAMOTOR 
OIL 15W40"
Olej silnikowy do smarowania najnowszej generacji 
silników z zapłonem samoczynnym, wysokoobrotowych, 
z turbodoładowaniem

20 l

Szyba drzwi lewa
 Pasuje do John Deere

Szyba tylna 
wygięta 
przyciemniana
  Pasuje  
do Valmet/Valtra

Szyba drzwi 
lewa wygięta 
przyciemniana
 Pasuje do Case-IH, 

New Holland, Steyr

DIADEM GEAR 80W90 LS
Olej przekładniowy typu LS (Limited Slip) przeznaczony 
do smarowania przekładni głównych z lamelową blokadą 
mechanizmu różnicowego

20 l

Wybierz jakość! Wybierz  
Szeroka oferta olejów i smarów w dowolnych opakowaniach

  ŚRODKI SMARNE DIADEM  
NAJLEPSZA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE

SHELL GADUS S2 V220 2 
0,4 kg, 18 kg
Wysokiej jakości, wielozadaniowy smar  
z zagęszczaczem litowym. Przeznaczony do 
smarowania łożysk tocznych i ślizgowych 
pracujących pod dużym/szokowym  
obciążeniem, w wysokich temperaturach  
oraz w dużym zawilgoceniu.

SHELL SPIRAX S4 TXM – 20 l
Doskonały uniwersalny olej do przekładni, układów 
hydraulicznych, mokrych hamulców i innych układów 
pomocniczych w ciągnikach rolniczych  
i maszynach budowlanych. 

SHELL RIMULA R4 L 
15W-40 – 20 l
Olej silnikowy produkowany 
z zastosowaniem wysokiej 
czystości oleju bazowego,  
co znacznie zmniejsza zużycie  
oraz zabezpiecza przed 
tworzeniem się osadów. 
Niskopopiołowa formulacja 
zabezpiecza katalizatory i filtry 
cząstek stałych.

0,4 kg

18,00  zł
brutto

18 kg

519,00  zł
brutto

359,00  zł
brutto

 

Filtry powietrza 

Filtry 
węglowe 
kabinowe 

Filtry 
hydrauliki 

Filtry 
paliwa

Filtry 
oleju silnika

   POLECAMY BARDZO SZEROKĄ GAMĘ FILTRÓW 
MOBLINYCH ORAZ PRZEMYSŁOWYCH WSZELKIEGO 
RODZAJU I POCHODZENIA. POSIADAMY W SWOJEJ 
OFERCIE FILTRY ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW TAKICH 
JAK: DONALDSON, MAN, FLEETGUARD,  BALDWIN 
I WIELU INNYCH, DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ, 
ZASPOKAJAJĄC POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW  
TAKICH MAREK JAK

nr kat. 4039-010.Z347

333,00  zł
brutto

nr kat. 41/4072-83

514,00  zł
brutto

nr kat. 25/4039-25T

333,00  zł
brutto

  SZYBY DO CIĄGNIKÓW 

  SONAX AGRAR LINIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 
DO CZYSZCZENIA MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
MASZYN I SPRZĘTU 
ROLNICZEGO
  Formuła bezpieczna dla czyszczonych 
powierzchni
  Skoncentrowany
  Delikatnie pianotwórczy odpowiedni do 
stosowania w przemyśle przetwórstwa 
spożywczego oraz sektorze żywienia 
zwierząt

KUP 4X
PRESTONE COMMAND HD  

GOTOWY PŁYN DO CHŁODNIC -37ºC

OTRZYMASZ 1X
ZIMOWY PŁYN

DO SPRYSKIWACZY -20ºC
4L 

OTRZYMASZ 2X
ZIMOWY PŁYN

DO SPRYSKIWACZY -20ºC
4L 

KUP 4X
PRESTONECOMMAND HD

KONCENTRAT PŁYNU DO CHŁODNIC

ALKALICZNY 
AKTYWNY 
PREPARAT 
CZYSZCZĄCY
  Ekstremalne właściwości 
czyszczące

 Wysoce skoncentrowany
  Usuwa również osady 
żywiczne

ODTŁUSZCZACZ 
NA BAZIE 
ROZPUSZCZALNIKA
  Natychmiastowy efekt 
działania
  Delikatny dla czyszczonych 
powierzchni
 Bardzo wydajny

PREPARAT 
WIELOFUNKCYJNY 
SONAX SX90 PLUS 
EASY SPRAY
400ML 474 400

nr kat. 726500 5L

170,00  zł
brutto

nr kat. 4L PAFR0010A

44,00  zł
brutto

nr kat. 4L PAFR0006A

72,00  zł
brutto

nr kat. 705500 5L

154,00  zł
brutto

nr kat. 742500 5L

160,00  zł
brutto

KUP 1 DOWOLNY PRODUKT 
Z SERII SONAX AGRAR

OTRZYMASZ 1X

PŁYN DO CHŁODNIC.  ZAPOBIEGA PĘKNIĘCIOM I WŻEROM POWSTAJĄCYM WSKUTEK KAWITACJI NA ŚCIANACH 
MOKRYCH TULEI CHŁODZĄCYCH. CHRONI PRZED OSADZANIEM SIĘ ZŁOGÓW KAMIENIA NA POMPIE CIECZY 
CHŁODZĄCEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTACH UKŁADU CHŁODZENIA. ZAPEWNIA PEŁNĄ OCHRONĘ W 
EKSTREMALNYCH TEMPERATURACH OD -37°C DO +129°C. MIESZALNY Z INNYMI PŁYNAMI CHŁODNICZYMI

6 WIOSENNE OFERTY 7WIOSENNE  OFERTY

46

ROLSERWIS MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNE



Manometr glicerynowy  
D63 M1/4
  Obudowa stal nierdzewna
  Zakres ciśnień  
0-5/25 bar

  CZĘŚCI DO ROZSIEWACZY NAWOZÓW
ŁOPATKA DŁUGA 
AXIS
 18-28 m 
 S-4 2 szt. 
 L270

Łopatka MDS
 10-18M

Łopatka MDS
 10-18M

ŁOPATKA DŁUGA
 LR20 
 L360

ŁOPATKA DŁUGA
 LR30 
 L410

ŁOPATKA 
KRÓTKA AXIS
 18-28 m 
 S-4 2 szt. 
 L200

ŁOPATKA KRÓTKA
 LR10 
 L215

ŁOPATKA KRÓTKA
 LR20 
 L260

zestaw łopatek
 4 szt
 zakres pracy 10–16 m

zestaw łopatek
 4 szt
 zakres pracy 18 m

zestaw łopatek
 4 szt
 zakres pracy 12–18 m

zestaw łopatek
 4 szt
 zakres pracy 20–24 m

ŁOPATKA KRÓTKA
 LR30 
 L300

ŁOPATKA DŁUGA
 LR10 
  L280

nr kat. prawa 2053/03-00-017.01
nr kat. lewa 2053/03-00-015.01

75,00  zł
brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-012.01
nr kat. lewa 2053/03-00-010.01

44,00  zł
brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-016.01
nr kat. lewa 2053/03-00-014.01

57,00  zł
brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-020.00
nr kat. lewa 2053/03-00-018.00

68,00  zł
brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-013.01
nr kat. lewa 2053/03-00-011.01

58,00  zł
brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-027.00
nr kat. lewa 2053/03-00-019.00

107,00  zł
brutto

nr kat. R4087062
430,00  zł

brutto

nr kat. R4021206 
290,00  zł

brutto

nr kat. R4021204 
450,00  zł

brutto

nr kat. R4087061
400,00  zł

brutto

nr kat. 6150-12 model A2T
1300,00  zł

brutto

nr kat. 6150-18 model A3T
1910,00  zł

brutto

nr kat. 4650-12 model E1T
2160,00  zł

brutto

nr kat. 4650-20 model E2T
2160,00  zł

brutto

Zalety 
  Ekran o przekątnej 8 cali rozdzielczość 1024 x768
  Kompatybilny z technologią ISOBUS
  Dedykowane zestawy dla różnych grup użytkowników
  Szklany ekran jak w tablecie
  Możliwość rozbudowy za pomocą kodów aktywacyjnych
  Interfejs użytkownika w większości za pomocą ikon
  Łatwe i intuicyjne menu, zachowana ta sama procedura 
nawigowania jak w poprzednich konsolach 570/840

Dane techniczne
 Antena RXA-52 GNSS
  Wysokiej jakości antena GNSS wspomagająca
•  GPS L1, L2
•   GLONASS L1, L2
•   Galileo E1, E5b
•  Beidou B1,B2
•   TerraStar TerraStar L, TerraStar C PRO & TerraStar X

  Stabilne centrum fazowe i doskonałe odrzucanie wielu 
ścieżek
  Dokładność pozycjonowania do 2.5 cm
  Stopień ochrony IP67 & IP69K odporność na pył i wodę
  Stopień MIL STD 810G wibracje, wstrząsy, sól i wilgoć
  Opcje montażu śruby lub magnez
  Zestaw zawiera metalową płytkę oraz 6.1 m kabel

 NAWIGACJE ROLNICZE

 CZĘŚCI DO OPRYSKIWACZY

Dysza SJ7
  Do nawozów płynnych RSM, siedem identycznych 
strumieni płynu o skrajnie grubej kropli
  Doskonała równomierność poprzeczna oprysku
 Kryza w zestawie 
 Kolorystyka ISO

23,30  zł
brutto 1,5-4 bar

Dysza AITTJ60-110
 Dwa napowietrzone strumienie płaskie 110°
 kąt pomiędzy strumieniami  60° – przód /tył
 doskonałej kontroli znoszenia oraz pokrycie roślin
 zalecana do aplikacji ŚOR po wschodach
 Kolorystyka ISO

16,10  zł
brutto 1,5-6 bar

Dysza AIXR 110
  Szeroki strumień płaski 110°, 
zapewnia lepszą kontrolę znoszenia

  Zdejmowalna kryza wstępna.
 Kolorystyka ISO

7,30  zł
brutto 1-6 bar

Dysza AI3070
  Dwa szerokie strumienie płaskie przód-tył
  Równomierne pokrycie przy niższym ułożeniu belki
 Krople odporne na znoszenie
 Idealny do stosowania fungicydów
 Kolorystyka ISO

16,20  zł
brutto

1,5-6 bar

Dysza TTJ60
  Dwa płaskie wachlarzowe 
strumienie o kącie 110°

 Kierunek strumieni przód/tył
  Dokładne pokrycie liści  
i penetracja łanu.

 Kolorystyka ISO

16,20  zł
brutto 1,5-6 bar

Rozpylacz eżektorowy 
ceramiczny 
 Płaski pojedyńczy strumień
  Odporność na znoszenie   
- wiatr do 8 m/s
 Zastosowanie: uprawy polowe
 Kolor zgodny z ISO

Rozpylacz uniwersalny 
ceramiczny
 Płaski pojedyńczy strumień cieczy
  Odporność na znoszenie  
- wiatr do 2m/s

 Zastosowanie: uprawy polowe 
 Kolor zgodny z ISO

nr kat. 8MSC

28,90  zł
brutto

Głowica  
3 pozycyjna 
 Pasuje do RAU  
 Rurka

nr kat. 222121

37,40  zł
brutto

Głowica  
3 pozycyjna 
 Pasuje do RAU  
 wąż

nr kat. 220059

34,90  zł
brutto

nr kat. 221094

720,00  zł
brutto

nr kat. 261016

4099,00  zł
brutto

Króciec 
przelotowy 

nr kat. 220585

6,20  zł
brutto

Króciec 
końcowy 

nr kat. 220592

6,20  zł
brutto

nr kat. 120C

8,30  zł
brutto

2-6 bar

nr kat. 6MSC2

31,80  zł
brutto

Rozpylacz eżektorowy 
dwustrumieniowy 
ceramiczny 
 Płaski podwójny strumień cieczy
  Odporność na znoszenie  
– wiatr do 6 m/s
  Zastosowanie: uprawy polowe
 Kolor zgodny z ISO

2-6 bar

nr kat. 6MSC

22,90  zł
brutto

Rozpylacz eżektorowy 
ceramiczny 
  Płaski pojedyńczy strumień strumień 
cieczy
 Zastosoawnie: uprawy polowe
 Kolor zgodny z ISO

2-6 bar

nr kat. APS80RC

12,30  zł
brutto

Rozpylacz 
wirowy ceramiczny  
o pustym stożku 
  Zastosowanie: fungicydy, 
insektycydy, sadownictwo  
i inne uprawy specjalistyczne

 Kolor zgodny z ISO

3-20 bar

2-6 bar

nr kat. 220011 Hardi

63,00  zł
brutto

Wąż rozlewowy 
RSM podwójny

nr kat. 220509 Rau 
nr kat. 220516 Arag

61,00  zł
brutto

Pompa do opryskiwacza P-100
  Niezawodna lekka odporna na RSM, 
do długiej i bezawaryjnej pracy
  Prosta obsługa i kontrola pracy pompy
  Zalecana do lancy o długości  
do 15 m
  Max wydajność 120 l/min

Pompa do opryskiwacza 
ZETA 170 UDOR
  Max. wydatek 170 l/min
  Max ciśnienie 20 bar
  Trwała i niezawodna  
konstrukcja

Manometr glicerynowy  
D63 M1/4
  Obudowa stal nierdzewna
  Zakres ciśnień  
0-15/60 bar

nr kat. 30540130

116,00  zł
brutto

nr kat. 30540117

110,00  zł
brutto

Uchwyt dyszy 
Tecnoma

nr kat. 247444

130,00  zł
brutto

Uchwyt dyszy 
Berthoud

nr kat. 30540056

77,00  zł
brutto

Uchwyt dyszy 
Tecnoma

nr kat. 30540057

97,00  zł
brutto

opis nr kat. cena

Rozdzielacz hydrauliczny 3 sekcyjny HD 228109 211,00 zł
Rozdzielacz hydrauliczny 4 sekcyjny HD 228116 235,00 zł
Rozdzielacz hydrauliczny 5 sekcyjny HD 228123 257,00 zł
Rozdzielacz hydrauliczny 6 sekcyjny HD 228130 281,00 zł

Matrix 430 RXA 30
Kompaktowy nawigator Matrix 430 to łatwy 
w użyciu, niedrogi, graficzny nawigator 
rolniczy, idealny dla stosujących nawigację  
po raz pierwszy. Kolorowy, dotykowy 
wyświetlacz pozwala operatorowi 
efektywnie nawigować po 
polach przy zminimalizowanych 
nałożeniach lub odstępach 
pomiędzy przejazdami.

Matrix 430VF RXA 30  
nawigacja do sadów
Specjalnie zaprojektowany do opryskiwania w uprawach 
rzędowych w sadach, jagodnikach i w winnicach.
  Rzędy i obszary pokryte są kolorowane.
  Wizualizuje do 12 sekcji opryskowych
•  Dostępna konfiguracja opryskiwania  

kilku rzędów jednocześnie
  Ostrzega o wjechaniu do wcześniej  
opryskanego rzędu lub obszaru
  Funkcja powrotu do zaznaczonego 
punktu

7299,00  zł
brutto

0000,00  zł
brutto

Nawigacja TeeJet Matrix 908 
Wytrzymały, nowoczesny, uniwersalny

– NOWA GENERACJA

12 999,00  zł
brutto
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akacz
Prostokąt

akacz
Stempel



  PROFESJONALNE MYJKI  
WYSOKOCIŚNIENIOWE 

K1152 TST
  Ciśnienie robocze: 30–130 barów/3–13 MPa
  Wydajność wody: 10 l/min (600 l/h)
  Silnik: 2800 obr./min
  Zasilanie: 230 V
  Kabel 5 m ze zwijaczem
  Zintegrowany bęben na wąż 15 m z oplotem stalowym
  Lanca rotacyjna Dirtkiller oraz lanca natryskowa Vario

TERM C13180
  Urządzenia od profesjonalisty dla profesjonalisty.
  Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań.
  Bezstopniowa regulacja ciśnienia i temperatury.
  Ciśnienie robocze  30–180 bar
  Maksymalna Wydajność wody Qmaks 780 l/h
  Zwrot wody gorącej 12°C–80 °C
  Stopień pary maks. 140 °C
  Moc grzewcza 60 kW
  Zbiornik paliwa 25 l
  Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym 15 m
  Elektryczna moc przyłączowa 400 V, 8,7A , 50 Hz
  Urządzenie Total-Stop z opóźnieniem odłączenia silnika

QUADRO 1200 TST
  Ciśnienie robocze: bezstopniowa regulacja 30–180 barów/3–18 MPa
  Wydajność wody: 19 l/min (1140 l/h)
  Silnik: 1400 obr./min
  Zasilanie trójfazowe: 400 V, 12 A, 50 Hz
  Pobór mocy: 7,5 kW
  Praktyczny mechanizm jezdny
  Zintegrowany bęben na wąż 20 m z oplotem stalowym
  Ciężar z bębnem 89 kg
  Pojemnik na wodę 16 L
  Mosiężna głowica pompy zabezpieczenie przed pracą na sucho

QUADRO 799 TST
 Zintegrowany bęben na wąż
 Wysokociśnieniowy wąż, 20 m 
 Kabel przyłączeniowy 7,5 m, ze zwijaczem
 Lanca Dirtkiller z rurą ze stali szlachetnej
 Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską
 Uchwyty na pistolet i lancę
 Ciśnienie robocze: 180 bar/18 MPa
 Wydajność wody: 13 L/min/(780 L/H)
 Elektryczna moc przyłączeniowa:  
400 V, 8,5 A, 50 Hz

10 999,00  zł
brutto

nr kat.612120

7999,00  zł
brutto

nr kat. 610100

4299,00  zł
brutto

nr kat. 620020

18 999,00  zł
brutto

nr kat. 628210
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GWARANTUJE DOSKONAŁE POKRYCIE BELI, DZIĘKI CZEMU 
ZYSKUJE ONA RÓWNĄ POWIERZCHNIĘ I FOREMNY KSZTAŁT, 
ZNACZĄCO UŁATWIA TRANSPORT ORAZ PRZECHOWYWANIE.
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE >275 KG
ROZCIĄGLIWOŚĆ < 20%

Większa grubość włókna, gramatura 12gr/m2

Dodatek UV 2%

  PROFESJONALNE FOLIE  
DO SIANOKISZONKI

  SIATKA DIADEM DO OWIJANIA BEL, O ZWIĘKSZONEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI DLA PROFESJONALISTÓW 

Folia Diadem 500
 5 warstw 
 Produkowana w technologii wydmuchu
 Grubość 20 um
 Wysoki współczynnik UV
 Duża siła klejenia
 Długość rolki 1800m - 30% więcej niż u innych producentów
 Dostepne szerokości 500 mm i 750 mm

Dostępne 
rozmiary

123 125
2000 m 3000 m 2000 m 3000 m

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE > 275 kg

ROZCIĄGLIWOŚĆ < 20%

O szczegóły pytaj sprzedawcę

Trójwarstwowa folia kiszonkarska zapewnia odpowiednią temperaturę konieczną do skutecznego 
procesu zakiszania. Przykrycie folią odcina dostęp wody i powietrza do danej powierzchni, a w efekcie 
zapobiega ulatnianiu się dwutlenku węgla pełniącego funkcję konserwantu kiszonki. Folia kiszonkarska 
chroni również otrzymaną paszę przed zabrudzeniem, a także wpływem deszczu oraz innych 
niekorzystnych czynników atmosferycznych. Zabezpiecza ponadto przed promieniowaniem UV.

FOLIE PRYZMOWE CZARNO-BIAŁE TRZYWARSTWOWE 120 MIKRONÓW PRZEZNACZONE SĄ 
OGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ W ROLNICTWIE.

CECHUJĄ SIĘ PODWYŻSZONĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ I ODPORNOŚCIĄ NA PRZEBICIE I ROZDARCIE, 
CO JEST WYNIKIEM ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI. FOLIA CZARNO-BIAŁA POSIADA WYSOKI REFLEKS 
ŚWIETLNY, CO WPŁYWA NA POPRAWĘ MIKROKLIMATU POD FOLIĄ.

KAŻDA ROLKA POSIADA KOD IDENTYFIKUJĄCY W POSTACI PERFORACJI ORAZ NADRUKOWANE 
ZNACZNIKI DŁUGOŚCI FOLII.

  FOLIE PRYZMOWE DO SIANOKISZONKI

Dostępne kolory Czarna, czarno-srebrna, czarno-biała
Dostępne szerokości od 6 do 12 m

NOWOŚĆ!!!

O szczegóły pytaj sprzedawcę

O szczegóły pytaj sprzedawcę
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5000 l
2500 l2500 l 7800,00 zł

5000 l 8999,00 zł
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Agregat podorywkowy expom Ajax 2,6

Prasa New Holland br7070

ścielarka do słomy

• Fabrycznie nowy
• Szerokość robocza 2,6 m
• 6 łap zabezpieczonych kołkowo
• Talerze zagarniające zabezpie-

czone sprężynami
• Wał rurowy
• Rok 2015

Prasa zmiennokomorowa

Wyposażenie:
• Podbieracz 2,3m
• Sztywne koła podbieracza
• Rotor Super Feed II
• Owijanie bel siatką
• Centralne smarowanie

• Odrzutnik bel
• Pneumatyczna instalacja hamul-

cowa
• Rok produkcji 2010

Maszyna używana w stanie 
bardzo dobrym, kupiona u pol-
skiego dealera

W skład zestawu wchodzą:
• Rozwijarka do bel
• Adapter dyskowy
• Przystawka górna z szarpakiem
• Zaczep z ramką i widłami do bel

• Mocowanie do ładowarki lub 
TUZ

• Multizłącze do szybkiego podłą-
czania węży hydraulicznych

cena
NeTTO

cena
NeTTO

cena
NeTTO

w naszej ofercie  
maszyny fabrycznie nowe i używane

38 000

24 900

10 290

Agregat uprawowy grANO SYSTem Vento 2701

• Szerokości robocza 2,7m
• Przedni wał strunowy
• Trzy rzędy zębów
• Wał Pakera

• Sprzęg do siewnika
• Maszyna z 2014 roku fabrycznie 

nowa

cena
NeTTO 9 400
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Siewnik KONgSKiLde Profiline 300

Siewnik UNiA Polonez 550/3/XL

Siewnik zbożowy Unia POLONez 550/3

Opryskiwacz zawieszany Kuhn OPTiS 800

• Producent: Kongskilde
• Typ: Profiline 300
• Fabrycznie nowy
• Szerokość robocza 3m
• Redlica stopkowa
• Znaczniki hydrauliczne

• Dodatkowa skrzynia nasienna 
do wykonywania wsiewek (tra-
wa, motylkowe)

• Znaczniki hydrauliczne

• Producent: Unia
• Typ: Polonez 550/3/XL
• Pojemność: 550 l
• Szerokość robocza: 3 m
• Redlica stopkowa
• Dzielone kółka wysiewające

• Zagarniacz z indywidualnym do-
ciskiem

• Znaczniki hydrauliczne
• Podest roboczy
• Maszyna fabrycznie nowa

• Producent: UNIA
• Typ: POLONEZ 550/3
• Szerokość robocza; 3,0 m
• Redlica stopkowa, 24 redlice
• Redlice skrajne za kołami tale-

rzowe
• Pomost roboczy
• Zagarniacz z indywidualnym do-

ciskiem
• Znaczniki hydrauliczne każdy na 

oddzielnym siłowniku

• Koła 6×16
• Krata wewnątrz skrzyni
• Elektryczne sterowanie ścieżka-

mi technologicznymi
• Dwuczęściowe zintegrowane 

kółka do wysiewu zbóż i rzepaku
• Zestaw do próby kręconej
• Maszyna używana
• Rok produkcji; 2010r.

• Producent: Kuhn
• Typ: Optis 800
• Pojemność zbiornika: 800 l
• Szerokość belki: 12 m

• Belka rozkładana ręcznie
• Maszyna fabrycznie nowa
• Rok produkcji: 2013

cena
NeTTO

cena
NeTTO

cena
NeTTO

cena
NeTTO

24 900

19 900

24 700

32 000
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Kalisz KutnoKalisz

www.rolserwis.pl

PŁOCK: ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock,  24/262 50 63
KALiSz: Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz,  62/751 00 30
KUTNO: ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno,  24/ 337 11 11
OSięCiNY: ul. Stacja PKP 8, 88-220 Osięciny,  54/ 289 79 03

/rolserwissa

/rolserwis_sa




