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AGROTECH to największe targi w halach w Polsce. Wystawcy, 
chętnie korzystają z możliwości prezentacji w Targach Kielce, wy-
bierając do swej promocji uznany ośrodek w Europie Środkowo- 
Wschodniej. Ich stoiska odwiedzają tłumy ich klientów.

Targi dla rolników to nasza specjalność: AGROTECH, HORTI-TECH, 
EUROAGRO LWÓW. Można powiedzieć, że jesteśmy dziś wyspecja-
lizowani także w wydarzeniach rolniczych. Tradycyjnie targi AGRO-
TECH co roku są miejscem prezentacji najważniejszych firm z bran-
ży rolniczej i ich stałym punktem komunikacji z polskimi rolnikami.

Rolnicze święto w 11 halach. W ciągu ostatnich lat Targi AGRO-
TECH systematycznie rosły, by osiągnąć w roku 2017 rekordową 
powierzchnię ponad 63 000 metrów kwadratowych. Targi Kielce, 
tak jak w roku ubiegłym, zdecydowały się dobudować do 7 hal 
kieleckiego ośrodka, 4 dodatkowe, mobilne hale wystawiennicze.

Wystawa jest jeszcze większa niż w roku 2016. Nie brakuje  
w Kielcach wszystkich liczących się brandów ciągników i maszyn. 
Są nowości branży, efektowne stoiska. Firmy przygotowały wiele 
atrakcji dla zwiedzających – wizyty celebrytów, atrakcyjne kon-
kursy i pokazy, symulatory jazdy.

Bożena Staniak
Wiceprezes Zarządu

Kamil Perz
Dyrektor Projektu - AGROTECH

Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu

Dariusz Michalak
Dyrektor Grupy Projektów

AGROTECHwww.targikielce.pl

Kielce, 17-19.03.2017

Agrotech 2017   
ulubione targi polskich rolników

XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH | XVII Targi Przemysłu Drzewnego LAS-EXPO

ponad 700 wystawców

ponad 65 000  
Klientów

63 000 m2 

powierzchni wystawienniczej

ponad 1000 maszyn

D
la now

oczesnego rolnika tylko AGROTECH! AGROTECH
17-19.03.2017, Kielce

Wyłączny importer w Polsce:

www.agro-kombi.pl
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ZAPRASZAMY 
NA STOISKO H-48AGROTECH

STROH R.+P+K Innowacyjny, austriacki preparat
AKRA STROH R.+P+K z bakterią MEGATERIUM  
PHOSPHORICUM(P), bakterią FRATEURIA AURANTIA(K)  
- mineralizacja bez AZOTU!

W dobie drastycznej podwyżki cen nawozów mineralnych  
trzeba zadbać o maksymalne wykorzystanie składników po-
karmowych wytwarzanych w gospodarstwie. Przede wszyst-
kim mamy na myśli wykorzystanie składników pokarmowych 
jakie znajdują się w resztkach pożniwnych i słomie.

Poniższa tabela przedstawia ilości składników pokarmowych 
jakie znajdują się w różnych rodzajach słomy.

RODZAJ SŁOMY N K2O P2O5

Słoma zbożowa 
( średnio na każdą  

1 tonę plonu )
7 kg 30 kg 3 kg

Słoma rzepaczana 
( średnio na każdą  

1 tonę plonu )
16 kg 40 kg 6 kg

Słoma kukurydziana 
( średnio na każdą  

1 tonę plonu )
16 kg 30 kg 7 kg

Liście buraczane cukrowe 
( średnio na każde  

10 ton plonu )
33 kg 50 kg 9 kg

Łęty ziemniaczane 
( średnio na każde  

10 ton plonu )
20 kg 32 kg 4 kg

Wprowadzając do gleby słomę oraz resztki pożniwne w postaci 
ścierni i korzeni poprawiamy właściwości fizyczne i chemiczne 
gleby. Resztki pożniwne oraz słoma tworzą próchnicę co jest 
bardzo istotne zwłaszcza na glebach lekkich, które są ubogie 
w próchnicę. Jeżeli zadbamy o prawidłowy rozkład słomy 
i resztek pożniwnych wartość ich będzie tylko nieco mnie-
jsza niż obornika. 

W celu prawidłowego rozkładu słomy w glebie oraz maksy-
malnego wykorzystania jej składników należy przestrzegać 
następujących zasad :
• odpowiednio rozdrobnić – im krótsze fragmenty tym lepszy 

rozkład
• odpowiednio wymieszać resztki pożniwne z glebą

Przy wprowadzaniu słomy do gleby należy pamiętać, że stoso-
wanie fungicydów w roślinie uprawnej powoduje, że rozkład 
trwa dłużej. Podobnie na glebach lekkich, które z reguły są 
bardziej kwaśne czas rozkładu wydłuża się. Nierozłożona sło-
ma absorbuje wodę co z kolei ma wpływ na słabsze wschody 

KARNER Düngerproduktion GmbH 
AUSTRIA

UPRAWA DOZOWANIE NA ha

Słoma zbożowa
1L AKRA Stroh R.+P+K

100-300L wody
(w zależności od ilości słomy)

Słoma kukurydziana
2L AKRA Stroh R.+P+K

100-300L wody
(w zależności od ilości słomy)

Nie przekraczać zalecanych dawek!

ZASTOSOWANIE:

i wzrost roślin. Dlatego też tak bardzo ważne jest zastosowan-
ie środków, które pozwolą na szybki rozkład słomy i resztek 
pożniwnych.
Proponujemy Państwu nowy austriacki preparat o nazwie 
AKRA STROH R.+P+K z bakterią MEGATERIUM PHOSPHORI-
CUM(P) i FRATEURIA AURANTIA(K) -  mineralizacja bez AZOTU!
 
Sposób działania środka opiera się na mechanizmie ANDOCK. 
Proces ten prowadzi do powstania ujemnego ładunku, który 
umożliwia bardzo dobrą przyczepność do resztek pożni-
wnych.
 
Środek nie wymaga zbyt dużej ilości wody, jest odporny 
na temperaturę. W 10 minut po zastosowaniu można już 
przystąpić do uprawy gleby bez utraty skuteczności. Zawarte 
w preparacie AKRA STROH R.+P+K miedź, mangan i cynk 
powodują rozkład lignin w resztkach pożniwnych. Żelazo 
i molibden reagują z celulozą. Dodatkowo molibden odżywia 
bakterie azotowe.
Bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) może reagować 
z każdym rodzajem nawozów organicznych w glebie - rozszcze- 
pia organicznie związany fosforan i tym samym czyni go 
dostępnym dla roślin.   Według naszych dotychczasowych 
badań, bakteria ta, w zależności od dostępnej substancji or-
ganicznej, mobilizuje do 30kg fosforu elementarnego (P) na 
hektar. 
FRATEURIA AURANTIA (K) bakteria poprawiająca zapotrze-
bowanie roślin w potas. 
 

Zastosowanie AKRA Stroh R.+P+K pozwala rozbić cząsteczki 
organiczne resztek pożniwnych tj celuloza i lignina, dlatego 
proces mineralizacji nie wymaga dodatkowego nawożenie 
N-azotem, w celu wyrównania stosunku C:N.
 
Zalety preparatu to:
• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) uaktywnia do 

30kg/ha fosforu elementarnego
• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) jest odporna na 

promieniowanie UV
• bardzo szybki rozkład słomy i resztek pożniwnych (mineral-

izacja)
• odżywianie bakterii glebowych a zwłaszcza azotowych
• pomaga w tworzeniu gruzełkowatej struktury gleby
• duża skuteczność również w okresach suszy
• nie wymaga uzupełniającego nawożenia azotem!
• właściwe zagospodarowanie słomy i resztek pożniwnych 

poprawia właściwości gleby, obniża koszty nawożenia 
a tym samym poprawia opłacalność produkcji

• szybki wzrost próchnicy w kompleksie sorpcyjnym
• pozytywny wpływ na mikrobiologię gleby
• w połączeniu z siarką (S) redukuje infekcje grzybowe

Wyłączny importer w Polsce:

www.agro-kombi.pl
ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork           tel./fax: +48 77 418 24 71           e-mail:biuro@agro-kombi.pl
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Profesjonalne rozwiązania od 1988 r.

• silosy z lejem zsypowym o poj. do 1000 ton
• silosy płaskodenne o poj. 5000 ton
• suszarnie zbożowe o wyd. do 30 t/h
• mieszalnie pasz o wyd. do 10 t/h
• kosze zasypowe, wywrotnice, wiaty
• podnośniki i przenośniki
• czyszczalnie i wialnie

URZĄDZENIA MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH

ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle 
e-mail: agremo@agremo.pl

www.agremo.pl
tel. 77 402-94-60 
tel. 77 416-26-83

Zapraszamy na stoisko L-79

Łańcuchy Filtry
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Metalpol, ul. Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka, www.metalpol.com

tel. +48 33 86 41 801, fax +48 33 86 41 805

The current offer of „ METALPOL “-  
Węgierska Górka” includes a wide array of products 
made of a different type of spheroidal and grey cast iron.
We produce the following:
• castings for the automotive and machine-making industries, 

agriculture, construction engineering, public roads and mining- 
made of grey cast iron EN-GJL-200,250,300 and spheroidal cast 
iron EN-GJS-400-15,400-18, 400-18LT,  500-7, 600-3, 700-2
• goods for railway engineering
• flanged gate-valves of spheroidal cast iron, threaded ends valves, 

under/above ground hydrants, accessories for gate-valves and 
hydrants
• flanged pipe fittings of spheroidal cast iron, fittings ductile iron

Metalpol Węgierska Górka jest PRODUCENTEM:
• Odlewów z żeliwa szarego EN GJL-200,250,300, EN-GJL-

-HB175, EN- GJL-HB195  oraz żeliwa sferoidalnego EN GJS 400-
15, 400-18, 400- 18L, 500-7, 600-3, 700-2 z przeznaczeniem do 
przemysłu samochodowego i maszynowego, sektora rolniczego, 
budownictwa, robót publicznych i górnictwa.

• Wyrobów dla kolejnictwa: tj. kotwa z żeliwa sferoidalnego  
EN GJS-500-7
• Armatury do sieci wodociągowych i gazowych tj. zasuwy klinowe 

kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem oraz zasuwy gwintowane  
z żeliwa sferoidalnego, hydranty nadziemne, podziemne, akcesoria 
do zasuw i hydrantów, Kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoi-
dalnego

WITAMY W KIELCACH

TARGI KIELCE 17- 19 MARCA 2017

Agrotech – na dobry początek sezonu!

z Marcinem Obałką na czele, którzy 
opowiedzą o ekstremalnej podróży 
do Afryki z pomocą traktora. Rol-
niczy kanał internetowy poszuka 
podczas castingu orgaznizowane-
go w trakcie AGROTECHU nowej 
prezenterki i prezentera. Miłośni-
cy ciągników i maszyn rolniczych 
będą mogli na żywo spotkać się 
z popularnymi blogerami – prowa-

T argi Kielce, drugi ośrodek wy-
stawienniczy Europy Środko-

wo-Wschodniej, co roku na po-
czątku wiosny zapełnia się ofertą 
najważniejszych brandów ciągni-
ków i maszyn. AGROTECH jest wy-
jątkowym świętem branży rolniczej, 
z 23 letnią tradycją. To najważniej-
sza halowa rolnicza wystawa w Pol-
sce. Edycję 2016 targów odwiedziła 
rekordowa liczba 64 330 osób. 

Tegoroczna olbrzymia ekspo-
zycja zajmuje aż 11 hal wysta-
wienniczych. Maszyny wypełniają 
również teren zewnętrzny. AGRO-
TECH 2017 kipi od nowości i pre-
mier, właściwie na każdym stoisku. 
A sporą dawkę bieżącej wiedzy 
można zaczerpnąć wprost od eks-
pertów i przedstawicieli instytucji 
i organizacji rolniczych. 

Oprócz firm z Polski podczas 
23 edycji targów techniki rolni-
czej prezentują się między innymi 
producenci z 20 krajów. Co jeszcze 
zobaczymy na tegorocznym AGRO-
TECHU? Ciekawe eventy organi-

Aż 11 hal wystawienniczych zajmuje ekspozycja branży rolnej w Targach Kielce, czyli AGROTECH 2017.  Najważniejsze w Polsce  
wydarzenie skupione na technice rolniczej to tysiące maszyn, nowości branży, eksperci na wyciągniecie ręki, ciekawe eventy,  

konkursu dla zwiedzających, wizyty celebrytów i znanych blogerów. Targi odwiedza również minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. 
To wszystko w Kielcach od 17 do 19 marca! Rolnicze święto czas zacząć!

zowane na stoiskach firm, tam też 
pojawią się celebryci, znani z ekra-
nów telewizyjnych. Można będzie 
skorzystać z symulatorów jazdy np. 
kombajnem, posiedzieć w kabinach 
ciągników nagrodzonych tytułami 
branży rolniczej. Podczas targów 
AGROTECH nie zabraknie pięk-
nych hostess, występów tanecznych. 
Atrakcją jest ekipa Traktoriady 

dzącą Tractormanię - Dziewczynę 
na traktorze czyli Magdę Urbaniak 
oraz znanego z kanału Rolnik Szuka 
– Piotra Kaliskiego.  Atrakcji będzie 
naprawdę dużo!  

Targi AGROTECH 2017, jak co 
roku, odbywają się równocześnie 
z Targami Przemysłu Drzewnego 
i Gospodarki Zasobami Leśnymi 
LAS-EXPO. To już ich 17. edycja, 
gromadząca najważniejsze firmy 
polskiej branży, specjalizujące się 
w wycince, transporcie i obróbce 
drewna.  Pojawią się maszyny szkół-
karskie, nowoczesne traki, piły, 
rębaki i rozdrabniacze, a także sa-
mochody do przeładunku drewna. 
Targi obejmują również nasiennic-
two,  hodowlę i  użytkowanie lasu, 
zagadnienia gospodarki łowieckiej. 
Atrakcją targów LAS-EXPO są wy-
stępy sygnalistów, sokolnicy, poka-
zy działania maszyn na stoiskach 
zewnętrznych oraz spektakularne 
rzeźbienie w drewnie piłą!

Zapraszamy!

AGROTECH 2017  

w liczbach:

Ponad  
63 000 m2  

powierzchni  
wystawienniczej

11 hal  

wystawienniczych

Ponad  

700 firm  

z 20 krajów świata

Ponad  
65 000  

zwiedzających
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- Targi AGROTECH to od lat 
ulubione wydarzenie polskich 
rolników. Przeszło 65 tysięcy 
ludzi chce przyjeżdżać właśnie 
do Kielc. Dlaczego warto?   
- Kiedy jeszcze przed rozpoczę-
ciem wystawy, oglądam stoiska 
światowych marek i olbrzymie, 
lśniące, doskonale wyposażone 
ciągniki, kombajny oraz inne rol-
nicze maszyny, to zawsze robi na 
mnie wielkie wrażenie. Przyjazny 
klimat wydarzenia, łączącego od 
lat dawkę wiedzy o całej branży, 
przyjemność oglądania świato-
wych nowości oraz rozrywkę - to 
od atuty targów AGROTECH. 
Wystawa stanowi kompleksowy 
przegląd sprzętu z całego świata, 
przy pomocy którego polski rol-

nik może efektywniej pracować 
na co dzień. W Kielcach poja-
wiają się najbardziej liczący się 
na rynku gracze branży. AGRO-
TECH jest okazją do porównań 
propozycji firm, możliwością 
„przymierzenia się” do konkret-
nych modeli. Gospodarze znaj-
dują u nas maszyny premierowe, 
nagradzane na świecie za inno-
wacyjność, ale też pełny przegląd 
marek dla rolników poszukują-
cych przystępnej ceny. Zapew-
niamy  przekrojową wiedzę o ca-
łej branży – w Kielcach rolnicy 
dowiadują się o warunkach ko-
lejnych dotacji unijnych i dopłat, 
z jakich ubezpieczeń warto sko-
rzystać. Kielecki AGROTECH to 
nie tylko część tradycji polskiej 

AGROTECH jeszcze większy
Międzynarodowe Targi Techniki Rolni-
czej AGROTECH nie rozczarują wielbicieli. 
Wystawa jest jeszcze większa niż w roku 
2016. Nie brakuje w Kielcach wszystkich 
liczących się brandów ciągników i ma-
szyn. Są nowości branży, efektowne sto-
iska. Firmy przygotowały wiele atrakcji 
dla zwiedzających – wizyty celebrytów, 
atrakcyjne konkursy i pokazy, symulatory 
jazdy. Warto być w Targach Kielce od 17 
do 19 marca. 
Powierzchnia wystawy powiększyła się od 
rekordowej edycji roku ubiegłego i wyno-
si ponad 63  000 metrów kwadratowych. 
Prezentuje się na niej ponad 700 firm, 
dając przekrój wszystkich sektorów bran-
ży rolniczej: od ciągników, kombajnów  
i mniejszych maszyn rolniczych, narzędzi  
i akcesoriów używanych w nowoczesnych 
gospodarstwach, aż po nasiona, nawozy, 
środki ochrony roślin, pasze. AGROTECH 
2017 zajmuje 11 hal - wszystkie 7 hal 
kieleckiego ośrodka oraz 4 dodatkowe 
mobilne hale wystawiennicze, które do-
budowaliśmy na potrzeby olbrzymiej eks-
pozycji. Gościmy firmy z 20 krajów świata 
w tym Polski. Są to przedsiębiorcy z Al-
gierii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, Kongo, Litwy, Irlandii, 
Niemiec, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch.
AGROTECH to miejsce, gdzie rolnicy po-
szukują nie tylko nowości sprzętowych, 
ale wiedzy wprost od specjalistów. Naj-
nowsze dotacje, ubezpieczenia, przepisy 
- na doradztwo w tym zakresie można 
liczyć na stoisku Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz na wielu stanowiskach 
instytucji i organizacji rolniczych.

AGROTECH 2017 - ulubione

Kamil Perz
Dyrektor Projektu - 
AGROTECH

AGROTECH dla każdego gospodarza
Wywiad z dr Andrzejem Mochoniem, prezesem Targów Kielce

wsi,  to źródło wiedzy o nowocze-
snym rolnictwie, z którego należy 
czerpać u progu nowego sezonu. 
Każdy znajdzie dla siebie coś od-
powiedniego.

- Targi w Kielcach to profesjo-
nalna ekspozycja i wiedza, ale też 
wiele dodatkowych atrakcji…  
- Na AGROTECH przyjeżdżają 
całe pokolenia polskich rolników. 
Podczas tegorocznej wystawy nie 
zabraknie pokazów, konkursów, 
występów i niespodzianek. Jest 
jazda na symulatorach, zabytko-
we ciągniki z ubiegłego stulecia, 
są spotkania z celebrytami, popu-
larnymi blogerami i ekipą Trak-
toriady, która opowiadać będzie 
o podróży traktorem przez Afry-
kę. Będzie nawet casting na pro-
wadzącą program rolniczy. A to 
tylko wierzchołek góry atrakcji, 
jakie przygotowali nasi wystawcy 
na stoiskach.

- Czy w tym roku zapowiadają 
się też wyjątkowi goście?
- W pierwszym dniu gościmy 
Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, który bie-
rze udział w uroczystym otwarciu 
wystawy. Zaplanowano oczy-
wiście zwiedzanie i konferencję 
prasową. Wiemy, że minister ma 
na niej przekazać ważne dla rol-
ników informacje, potem weźmie 
też między innymi udział w kon-
ferencji zatytułowanej „Wzmac-
niamy polskie rolnictwo”. 

AGROTECH 2017 to wydarze-
nie międzynarodowe – między 
innymi za sprawą licznych dele-
gacji – w tym prestiżowych mi-
nisterialnych oraz biznesowych, 
składający się z przedsiębiorców 
rolnych z: Kongo, Algierii, Serbii, 
Finlandii, Ukrainy czy Holandii 
którzy są bardzo zainteresowani 
polskimi maszynami, urządza-
niami rolniczymi. Będzie więc 
okazja do konkretnych rozmów 
na stoiskach firm.

- Kielecki AGROTECH to obec-
nie największa w Polsce wysta-
wa organizowana w halach wy-
stawienniczych… 

- Tak, AGROTECH to najwięk-
sze w Polsce targi w halach. Wy-
stawcy, chętnie korzystają z moż-
liwości prezentacji w Targach 
Kielce, wybierając do swej pro-
mocji uznany ośrodek w Europie 
Środkowo-Wschodniej, który 
odwiedzają tłumy ich klientów. 
Wiele znanych firm kieleckie tar-
gi wpisuje w plany marketingowe, 
wybierając nasze doświadczenie, 
renomę. Warto dodać, że targi 
Kielce w tym roku obchodzą ju-
bileusz 25-lecia swego istnienia, 
a wystawa AGROTECH jest jedną 
z pierwszych wystaw, które zor-
ganizowaliśmy. Już wtedy sądzili-
śmy, że polscy rolnicy potrzebują 
kompleksowego wydarzenia. Kie-
leckie targi techniki rolniczej od 
23 lat towarzyszą branży rolnej.   

- Targi rolnicze odbywają się 
równocześnie z 17. edycją wy-
stawy LAS-EXPO… 
- Targi Przemysłu Drzewnego 
i Gospodarki Zasobami Leśnymi 
już po raz 17. uzupełniają rolniczą 
wystawę. W tym roku pojawi się 
na niej 50 firm z 3 krajów: Polski, 
Słowenii, Litwy. Zakres branżowy 
obejmuje wszystko co potrzeba do 
prowadzenia efektywnej i nowo-
czesnej gospodarki leśnej: narzę-
dzia, urządzenia i maszyny do po-
zyskiwania, transportu i obróbki 
drewna, środki ochrony lasu przed 
szkodnikami, ochronę przeciwpo-
żarową, szkółkarstwo, nasiennic-
two, hodowlę i użytkowanie lasu, 
nowoczesne systemy informatycz-
ne, mapy, także zagadnienia go-
spodarki łowieckiej. Tradycyjnie 
atrakcją są pokazy dynamiczne, 
oryginalne występy hejnalistów 
i sokolników. Zapraszam do oglą-
dania ekspozycji obu wystaw.

- Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Kulińska

Czytaj więcej www.targowa24.pl

witamy na największych  
targach halowych w Polsce

P o  p i e r w s z e :  S K U T E C Z N Y  K O L P O R T A Ż
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Targi dla rolników to nasza specjalność: 
AGROTECH, HORTI-TECH, EUROAGRO 
LWÓW 

Od 23 lat Międzynarodowe Targi Techniki 
Rolniczej AGROTECH skutecznie rywali-
zują swoją formułą z wieloma rolniczymi 
wydarzeniami, które na przestrzeni lat po-
jawiały się w Polsce. Można powiedzieć, że 
jesteśmy dziś wyspecjalizowani w wyda-
rzeniach rolniczych. Cieszymy się, że targi 
AGROTECH co roku są miejscem prezentacji 
najważniejszych firm z branży rolniczej i ich 
stałym punktem promocji oraz komunikacji 
z polskimi rolnikami. 
Dysponując sprawdzonym scenariuszem  
i kierując się wieloletnimi doświadczeniami 
organizatora targów, stworzyliśmy wystawę 
HORTI-TECH, dedykowaną branży produ-
centów owoców i warzyw. Targi Technologii 
Sadowniczych i Warzywniczych odbywają 
się już od dwóch lat, na jesieni, aby jeszcze 
przed początkiem nowego sezonu wskazy-
wać, jak nowocześnie i wydajnie prowadzić 
gospodarstwa.
Kolejną wystawą o tematyce rolniczej przy-
gotowywaną przez Targi Kielce są targi EU-
ROAGRO LWÓW na Ukrainie. Wystawa zade-
biutowała na jesieni 2016, otwierając przed 
polskimi wystawcami nowe rynki zbytu, 
nowe możliwości współpracy z firmami Eu-
ropy Wschodniej. Jednym z efektów obec-
ności polskich firm na targach we Lwowie 
jest duża grupa rolników, przedsiębiorców, 
właścicieli gospodarstw rolnych z Ukrainy, 
którzy przyjechali zwiedzać AGROTECH. 
Naszymi gośćmi są również przedstawiciele 
administracji z obwodu lwowskiego.

Godziny otwarcia targów:
piątek: 10.00-17.00
sobota: 9.00-17.00
niedziela: 9.00-16.00

targi polskich rolników

Dariusz Michalak 
Dyrektor Grupy Projektów

W ciągu ostatnich lat 
Targi AGROTECH 

systematycznie rosły, by 
osiągnąć w roku 2017 re-
kordową powierzchnię 
ponad 63 000 metrów 
kwadratowych. Między-
narodowe Targi Techniki 
Rolniczej cieszą się niesłab-
nącym zainteresowaniem 
ważnych firm branżowych 
z kraju i zagranicy. 
Ekspozycja wypełnia za-
równo wszystkie hale wy-
stawiennicze, jak również 
teren zewnętrzny. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwa-
niom firm, które chciały 
mieć możliwość uczest-
niczenia w kieleckim wy-
darzeniu, Targi Kielce, 
tak jak w roku ubiegłym, 
zdecydowały się dobudo-
wać do 7 hal kieleckiego 
ośrodka, 4 dodatkowe, 
mobilne hale wystawien-
nicze. Powiększyliśmy 
tym samym powierzchnię 
ekspozycyjną wystawców 
o 17 000 metrów kw. Naj-

Rolnicze święto w 11 halach
Bożena Staniak, wiceprezes Targów Kielce

17.03. 2017 PIĄTEK
10.00-17.00  Ekspozycja otwarta dla zwiedzających

10.15-11.00  Uroczyste otwarcie targów AGROTECH i LAS- EXPO  
z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi-Krzysztofa 
Jurgiela-sala Omega, Centrum Kongresowe Targów Kielce

11.00-15.00  Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 
2017 sala Kappa, Centrum Kongresowe Targów Kielce

11.30-13.00  Prezentacja pt.„ Działanie „Współpraca” w ramach PROW 
2014-2020 szansą na innowacyjność w rolnictwie”. Organi-
zator: CDR - Brwinów oddział w Radomiu- sala G3 w hali G

12.00-17.00  Spotkanie firmy Soil Cares Europe- sala G1- hala G

12.30-13.00  Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13.15-14.30  Konferencja „Wzmacniamy polskie rolnictwo” - sala Ome-
ga- Centrum Kongresowe Targów Kielce

14.00-15.00  Prezentacja firmy pt. „ Zastosowanie biostymulatora 
MEGAFOL w sytuacji stresu w uprawach polowych” - sala 
E1, kapsuła w hali E

15.00-16.00  Uroczysta gala wręczania medali i wyróżnień targów 
Agrotech i Las-Expo oraz wręczenie wyróżnień WYRÓB NA 
MEDAL przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w 
Poznaniu- sala Omega- Centrum Kongresowe Targów Kielce

18.03. 2017 SOBOTA

09.00-17.00  Ekspozycja otwarta dla zwiedzających

11.00-13.00  Spotkanie firmy CASE IH z mediami branżowymi – wstęp 
tylko dla mediów. Organizator CASE IH - 
Centrum Kongresowe sala Sigma - wieża widokowa

11.00-12.00  Prezentacja firmy pt.„ Zastosowanie biostymulatora 
MEGAFOL w sytuacji stresu w uprawach polowych” - sala 
E1, kapsuła w hali E

12.00-13.00  Spotkanie z blogerami Magdą Urbaniak „Tractormania- 
dziewczyna na traktorze” oraz Piotrem Kaliskim  
z „Rolnik szuka”- sala E3, kapsuła w hali E

13.00-17.00  Prezentacja firmy AGRI PLUS- sala Kappa- Centrum Kon-
gresowe Targów Kielce

19.03. 2017 NIEDZIELA

09.00-17.00  Ekspozycja otwarta dla zwiedzających

09.00-16.00  Casting na prezenterkę, prezentera programu pprtv, 
prowadzony przez Pierwszy Portal Rolny- sala E2, kapsuła 
w hali E

większa z dodatkowych 
hal - oznaczona literą H 
ma 7 500 metrów kw. po-
wierzchni. Jest szeroka na 
50 metrów, jej długość to 
150 metrów, a wysokość 
ponad 11 metrów. Pod-
czas targów AGROTECH 
znajdziemy w niej stoiska 
Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, organiza-
cji i instytucji rolniczych 
oraz ekspozycje należące 
do instytutów naukowych.
Montaż mobilnych pa-
wilonów wystawienni-
czych wystartował już 
na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem targów 
AGROTECH. 

Grzegorz Figarski 
Z-ca Dyrektora Projektu - 
AGROTECH

Leszek Zajęcki 
Marketing - 
tel. 41 365 12 50

Katarzyna Kulińska
Public Relations - 
tel. 41 365 13 29 
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www.horti-tech.pl

Targi HORTI-TECH 2016 podsumowanie:

  Ponad 100 fi rm z branży ogrodniczej    Bogata oferta wystawiennicza

  Nowości, porady, wykłady

W programie:

  Konferencja Sadowniczo–Warzywnicza    Konferencja Odmianowa  

  Konkurs dla Szkół Rolniczych

tel. 730 957 129, www.hyperin.pl

Aby odpowiednio umyć 
maszynę rolniczą, nie 

wystarczy użyć samej wody 
– jest to nie tylko czaso-
chłonne, ale także mało 
skuteczne. Skuteczne dba-
nie o wyposażenie gospo-
darcze, to przede wszyst-
kim użycie odpowiednich 
produktów, które usuną za-
legające na elementach ma-
szyn substancje i ochronią je 
przed korozją. Do tego wła-
śnie celu stworzona została 
linia produktowa Hyperin 
Agri – środki do zabezpie-
czania i konserwacji maszyn 
rolniczych. Są to pierwsze na 
rynku preparaty ukierunkowa-
ne na potrzeby branży techniki rolniczej.

Środki powszechnie stosowane do mycia 
sprzętu rolniczego, działają bardzo agresyw-
nie, bowiem są oparte na dużym stężeniu 
sody kaustycznej. Rozpuszczają one za-
brudzenia, po czym są zmywane. Hyperin 

Agri działa inaczej: wnika 
w warstwę mytą a zabru-
dzenia, które przywarły 
do powierzchni, następ-
nie powoduje ich szyb-
kie i łatwe oderwanie 
się. Usuwa nie tylko 
smary, kurz, błoto, ale 
także pozostałości po 
środkach ochrony ro-
ślin. Co najważniejsze, 
produkt jest zupełnie 
bezpieczny zarówno dla 
sprzętu, ludzi, roślin 
i środowiska. Nie powo-
duje uszkodzeń lakieru, 
gum czy elektroniki. Na-

kładając środek znacznie 
ograniczamy zużycie wody, 

a więc obniżamy koszty i czas 
dzięki szybkości zmywania zabrudzeń.

Na targach AGROTECH 2017, po raz 
pierwszy zostaną rozdane próbki produk-
tu Hyperin Agri (koncentrat 250 ml, który 
wystarczy na umycie dużej maszyny).

MASZYNY ROLNICZE „NA BŁYSK”
DEBIUT PRODUKTU DO MYCIA NA TARGACH AGROTECH

Są to pierwsze na rynku preparaty ukierunkowane na potrzeby branży techniki 
rolniczej i zostaną zaprezentowane w trakcie trwania 23 edycji targów rolniczych.
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Najważniejsze wydarzenie branży pożarniczej w Polsce  
od 8 do 10 czerwca 2017 roku tylko w Targach Kielce

Strażaku, pal się do akcji!!!

M iędzynarodowe Targi Sprzętu 
i Wyposażenia Straży Pożar-

nej i Służb Ratowniczych adresowa-
ne są miedzy innymi do jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Swój udział już zapowiedziały 
piękne strażaczki z OSP Chotowa 
na Podkarpaciu – panie zdobyły 
ogólnopolską sławę, dzięki nietypo-
wemu wydaniu kalendarza strażac-
kiego, który rozpalił płomień w nie-
jednym męskim sercu. 

Kielecki ośrodek targowy od 
wielu lat kojarzy się strażakom 
z najważniejszym wydarzeniem 
w branży. W 2017 wystawa zyskuje 
nową formułę i nazwę - KIELCE 
IFRE-EXPO. Na targach prezen-
towane będą urządzenia, sprzęt 
i technologie dla służb ratowni-
czych oraz ochrony przeciwpoża-
rowej. Podczas imprezy uczestnicy 
będą mogli zapoznać się z nowo-
ściami rynkowymi, poszerzyć swo-
ją wiedzę dzięki wykładom, kur-
som i szkoleniom.

10 czerwca, w ostatnim dniu wy-
stawy odbędą się zawody jednostek 
OSP, w których do zdobycia są cen-

Od 8 do 10 czerwca w Targach Kielce zapowiadają się trzy dni nadzwyczajnych atrakcji: zawody strażaków jednostek OSP,  
widowiskowe pokazy ratownicze, koncert orkiestr strażackich, w tym słynnej orkiestry z Krasocina, piękne strażaczki z kalendarza, 

pokaz dziecięcej drużyny pożarniczej, konkursy z nagrodami. Tak wyjątkowo zapowiadają się  
targi pożarnicze KIELCE IRFE EXPO, na które wstęp będzie bezpłatny!

ne nagrody. Już niebawem gminy 
będą mogły zgłaszać swoje druży-
ny na internetowej stronie Targów 
Kielce! Podczas wydarzenia przy-
grywać będą orkiestry strażackie. 
A wielbiciele świętokrzyskiej kuch-
ni także znajdą coś dla siebie. 

Targi Kielce działając w branży 
pożarniczej od lat poznały wielu 
jej przedstawicieli, w tym także 
tych najmłodszych. W 2017 roku 
kielecki ośrodek wystawienniczy 
jest patronem I Ogólnopolskiej 
Olimpiady Dziecięcych Drużyn 
Pożarniczych, która odbędzie się 
17 czerwca w Wieruszowie. Mło-
dzi strażacy odwiedzą także Targi 
KIELCE IFRE-EXPO.

Targom KIELCE IFRE-EXPO 
2017 patronuje Komendant Głów-
ny Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Organizatorzy 
przewidują udział ponad 200 wy-
stawców i podobnie jak przed ro-
kiem ponad 8000 odwiedzających.  

Wznieć w sobie ogień i przy-
jedź do nas! Zapraszamy 8-10 
czerwca do Targów Kielce!

Zapraszamy na targi KIELCE IFRE EXPO - 8 - 10 czerwca 2017

Strażacy, dziękujemy!

36 jednostek straży pożarnej walczyło z pożarem w Targach Kielce 30 sierpnia 2009 roku. To 

dzięki strażakom 1 września rozpoczęliśmy bez komplikacji Międzynarodowy Salon Przemysłu 

Obronnego. Służby mundurowe miały, mają i będą miały w naszym ośrodku specjalne wzglę-

dy. Wystawy takie jak MSPO czy Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożar-

nej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO osobiście traktuję z ogromnym sentymentem.  

W tym roku skupiamy swą uwagę  także na jednostkach OSP, których strażacy, najczęściej 

rekrutowani spośród rolników z poświęceniem pomagają swoim lokalnym społecznościom. Do-

ceniając Wasz trud chcemy, byście mieli szansę poznać najnowsze techniki, sprzęt, także ten, 

który ma zapewniać im bezpieczne działanie.

dr Andrzej Mochoń

prezes Zarządu Targów Kielce
Gest triumfu Andrzeja Mochonia, prezesa Zarządu Targów Kielce, MSPO 2009 odbędzie się!

Piękne strażaczki zapowiedziały swoją wizytę na Targach KIELCE IFRE-EXPO, autor zdjęć Natalia Cygan, OSP Chotowa
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Zapraszamy na targi KIELCE IFRE EXPO - 8 - 10 czerwca 2017

Strażaczki z Chotowej odwiedzą  
Targi KIELCE IFRE EXPO

Śliczne druhny z kalendarza

doradca klienta w firmie telekomu-
nikacyjnej. 

Podczas sesji do kalendarza, 
druhny z Chotowej wystąpiły w sek-
sownych bawełnianych koszulkach 
i spodniach strażackich. Pozowały 
na tle wozu gaśniczego jednostki 
czy ze strażackimi wężami. A że są 
piękne, młode i wysportowane, ka-

- Co roku wydawaliśmy własne ka-
lendarze, ale tym razem dziewczyny 
przyszły do mnie z pomysłem by to 
one stały się jego bohaterkami. Taka 
inicjatywa bardzo mi się spodobała, 
to było coś nowego, ucieszyłem się 
tym bardziej, że miały duży zapał 
dla tego przedsięwzięcia - opowia-
da Łukasz Gajewski, naczelnik OSP 
w Chotowej. 

To maleńka miejscowość na Pod-
karpaciu, w powiecie dębickim, li-
czy około 700 mieszkańców. Dzięki 
ślicznym druhnom z OSP usłyszała 
o niej cała Polska. 

- Rozgłos jaki przyniósł kalendarz 
przerósł nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Dziewczyny rozsławiły nie tylko 
naszą jednostkę, ale i naszą miejsco-
wość i gminę. Zaczęto nawet o nich 
mówić „złotka chotowskie” - cieszy 
się naczelnik Gajewski. 

Autorką pomysłu jest Natalia 
Cygan, jedna z 12 kobiet w chotow-
skiej OSP. - Chciałyśmy z dziewczy-
nami zdobyć środki na sprzęt stra-

Ochotnicza Straży Pożarna w maleńkiej Chotowej na Podkarpaciu zyskała sławę dzięki pięknym druhnom.  
By zdobyć środki na sprzęt, dziewczyny postanowiły pokazać swoją służbę na kartach kalendarza.  

I to był strzał w dziesiątkę. Dziś do chotowskiej remizy przyjeżdżają po niego nawet strażacy zza granicy 

żacki, głównie na stroje do pożarów. 
A ponieważ ja zajmuję się fotogra-
fią, wymyśliłyśmy kalendarz - opo-
wiada. Natalia ma 21 lat, skończyła 
technikum fotograficzne, aktual-
nie studiuje grafikę.  Jej koleżanki 
ochotniczki to także w większości 
studentki i uczennice, ale jest wśród 
nich także lekarka weterynarii czy 

lendarz zrobił furorę. Pisały o nim 
gazety, pokazywała telewizja. 

- W najśmielszych oczekiwaniach 
nie przypuszczałyśmy, że zaintere-
sowanie będzie tak duże. Byłyśmy 
nawet w „Pytaniu na śniadanie” 
w TVP 2, gotowałyśmy tam maka-
ron - opowiada Natalia. 

Propozycje matrymonialne się 
posypały? - Aż tak, to nie - śmieje 
się Natalia. 

Ale naczelnik Gajewski zdradza, 
że wielu nabywców kalendarza ży-
czyło sobie tylko taki z autografami 
bohaterek. A zamówienia płynęły 
nie tylko ze wszystkich stron Polski, 
ale nawet zza granicy. - Wielu straża-
ków z okolicy, którzy aktualnie pracu-
ją za granicą, podczas krótkich wizyt 
u rodziny w Polsce, specjalnie przy-
jeżdżało do naszej remizy  właśnie po 
ten kalendarz - opowiada naczelnik. 

A co najważniejsze, druhny 
z Chotowej osiągnęły swój cel. - 
Przymierzamy się właśnie do zakupu 
mundurów dla dziewczyn, prawdo-
podobnie uda nam się kupić jeszcze  
profesjonalną torbę przedmedycz-
ną, bo mamy ludzi przeszkolonych 
w tym zakresie - mówi naczelnik 
Gajewski. 

- Generalnie nie jest łatwo o pie-
niądze. Samorządy nam pomagają 
jak mogą, ale nie chcemy tylko oglą-

dać się na gminę, tylko sami wyka-
zywać inicjatywę i zdobywać środki 
- podkreśla.  

A kalendarz ze ślicznymi druh-
nami, wciąż jest dostępny. I to jak 
najbardziej aktualny, bo na 2017 
rok. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Cho-
towej działa od 1912 roku. Została 
założona przez Jana Plutę i liczyła 
wówczas 12 członków. Dziś w jej 
szeregach jest 80 strażaków ochot-
ników (w tym 12 kobiet), a także 
35 maluchów w dziecięcej drużynie 
pożarniczej. Jednostka prowadzi 
szeroką działalność profilaktyczną, 
współpracuje z domem dziecka, 
szkołami, ma własną grupę kolęd-
niczą, mocno wspiera akcje chary-
tatywne. W styczniu strażacy z OSP 
Chotowa wykazali się zimną krwią, 
choć tym razem nie przy trudnej 
akcji gaśniczej ale morsowaniu 
w miejscowym zalewie. Wszystko 
po to by wesprzeć akcję pomocy dla 
dwuletniej Oliwki Głowacz - dziew-
czynki chorej na rdzeniowy zanik 
mięśni. 

Piękne strażaczki z OSP Chotowa 
już zapowiedziały swój przyjazd na 
Międzynarodowych Targach Sprzę-
tu i Wyposażenia Straży Pożarnej 
i Służb Ratowniczych KIELCE 
IFRE-EXPO w czerwcu 2017 roku.

Tak się prezentują „chotowskie złotka”, autor zdjęć Natalia Cygan.

Kalendarz ze ślicznymi druhnami, wciąż jest dostępny, autor zdjęć Natalia Cygan, OSP Chotowa

W OSP Chotowa służy 12 pań, autor zdjęć Natalia Cygan, OSP Chotowa
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O nietypowej małżeńskiej sesji zdjęciowej

Jak strażak uciekł...pannie młodej

Znają się od 9 lat, pobrali się 
w ubiegłym roku. - Nie wyobra-
żałem sobie sesji ślubnej gdzie in-
dziej niż w remizie, ponieważ straż 
to moja pasja - wspomina Kamil 
Adamski. 

Pech chciał, że podczas gdy pań-
stwo młodzi pozowali do kolejnych 
ujęć, w remizie zawyła syrena alar-
mowa. 

- To nie mój pierwszy strażak, któ-
remu wykonywałem sesję ślubną, ale 
taka historia zdarzyła mi się pierw-
szy raz. I pierwszy raz zachowałem 
się jak fotoreporter. Aparat przełą-
czyłem na kamerę i powstał z tego 
film. W stu procentach autentyczny, 
bez żadnej reżyserii - wspomina 
Jarosław Wicher, właściciel Studia 
Foto Ficher. 

Ta historia wydarzyła się naprawdę i można obejrzeć ją na YouTube. Strażak ze Swarzędza porzucił swoją małżonkę  
podczas ślubnej sesji zdjęciowej w remizie. Gdy zawyła syrena alarmowa, zostawił skonsternowaną pannę młodą  

i ruszył gasić pożar mieszkania. Na szczęście taka „zdrada” została mu wybaczona. Ślubu nie odwołano. 

Cała historia, opublikowana na 
YouTube pod tytułem „Strażak 
ucieka ze ślubnego pleneru” ma 
dziś już blisko 80 tys. wyświetleń.  

Jej bohaterami są Kamil Adam-
ski, do niedawna druh Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Swarzędzu, a od 
sierpnia ubiegłego roku zawodowy 
strażak i oczywiście jego małżonka 
Adrianna. 

- Myślałem, że to może koledzy 
zrobili nam taki żart, ale okazało się, 
że było to prawdziwe wezwanie i to 
poważne, bo do pożaru mieszkania. 
Była chwila wahania co robić, ale 
żona sama powiedziała: jedź - opo-
wiada strażak. 

Kamil Adamski zamienił więc 
garnitur na strój bojowy i ruszył 
z kolegami na akcję. Na szczęście na 

miejscu zdarzenia okazało się, że nikt 
z domowników nie ucierpiał, skoń-
czyło się na oddymieniu mieszkania, 
a cała akcja trwała krócej niż godzinę.

Gdy pan młody wrócił po akcji 
do remizy, żona wciąż cierpliwie 
czekała. - Mimo, że sytuacja była 
szczególna, żona wykazała się wy-
rozumiałością. Bo tak naprawdę to 
dzięki niej wstąpiłem do straży, wie-
działa, że zawsze chciałem to zrobić 
i sama namawiała mnie bym zreali-
zował swoje marzenia - podkreśla 
Kamil Adamski. 

Jak zdradzili nam jego koledzy 
z jednostki OSP, to nie jedyna nie-
zwykła historia miłosno-strażacka 
Kamila i Adrianny. Niecodzienne 
były też same oświadczyny. Pan 
Kamil zapukał bowiem do domu 
przyszłej żony w pełnym rynsztunku 
strażackim w towarzystwie uzbro-
jonych w sprzęt gaśniczy kolegów 
z OSP. - Weszliśmy z informacją, że 
pali się mieszkanie. Byłem w hełmie, 
żona mnie nie poznała. A potem 
uklęknąłem i wyjąłem pierścionek. 
Była w szoku - wspomina pan Kamil. 

Relację z tych niecodziennych 
oświadczyn również można obej-
rzeć na YouTube (Oświadczyny po 
strażacku OSP Swarzędz).

Zaręczyny młodej pary również były „strażackie”, foto. Arch. pryw.
U stóp tak wyrozumiałej żony nale-
ży klękać, foto. Arch. pryw.

Sesja ślubna nie mogła się odbyć w in-
nym miejscu, foto. Arch. pryw.
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Przygotowując Targi KIELCE IFRE-EXPO poznaliśmy niesamowite historie,  
oto kilka z nich

Bohaterowie z powołania

się na stolarza, a jego pasją jest ro-
wer, szczególnie rowerowe wyścigi. 

Akcja na włoskiej  
autostradzie
Dawid Matuszewski z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krubinie na Ma-
zowszu ma 23 lata i jak sam mówi, 
jest strażakiem odkąd pamięta. 
Z wykształcenia jest ratownikiem 
medycznym, pracuje na szpitalnym 
oddziale ratunkowym w Nowym 
Dworze Mazowieckim, zajmuje 
się też transportem medycznym. - 
Straż i ratownictwo to moja pasja, tę 
pomoc mam po prostu we krwi. Ni-
gdy nie potrafiłem obojętnie przeje-
chać obok wypadku, dlatego i w tym 
przypadku się nie zawahałem - pod-
kreśla Dawid. 

W tym przypadku, czyli na wło-
skiej autostradzie pomiędzy mia-
stem Udine a Wenecją. Był ranek 
9 września 2016 roku, gdy ciężaro-
wy mercedes uderzył tam w lawetę 
przewożącą samochody. 

- Jechaliśmy z kolegą karetką 
transportową do Włoch po pacjenta. 
Gdy zobaczyliśmy wypadek, natych-
miast zatrzymaliśmy się, kolega za-
czął zabezpieczać miejsce zdarzenia, 
a ja pobiegłem sprawdzić ile osób jest 
poszkodowanych - opowiada strażak 
z Krubina. Szybko ustalił, że ranny 
został tylko kierowca ciężarówki, 
obywatel Bośni i Hercegowiny. 

- Kolega podał mi torbę medycz-

Jak piętnastolatek  
uratował ludzkie życie
Adrian Wieczerzak, strażak-ochot-
nik z Malinia na Podkarpaciu, 
miał zaledwie 15 lat gdy uratował 
mężczyznę z pożaru. Służył wtedy 
jeszcze w Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej. 

Był 2012 rok, drugi dzień Świąt 
Bożego Narodzenia, Adrian spędzał 
je u bliskich w Mielcu. Idąc klatką 
schodową bloku, w którym miesz-
kała jego rodzina, poczuł swąd spa-
lenizny. I nie dawało mu to spokoju 
gdy chwilę później siedział już za 
świątecznym stołem.  - Bo rzadko 
w bloku czuć taki zapach, dlate-
go przypuszczałem, że coś złego 
musiało się stać - opowiada Ad-
rian. Chłopak wrócił więc na klat-
kę i próbował zlokalizować źródło 
swądu. Aż zauważył dym wydoby-
wający się z mieszkania na parterze. 
Natychmiast wszczął alarm, pierw-
szej napotkanej osobie polecił za-
dzwonić na 112, a do czasu przyjaz-
du służb sam zaczął dowodzić akcją 
ratowniczą. Po ocenieniu sytuacji 
zdecydował o wyważeniu drzwi do 
mieszkania i razem z mieszkańcami 
bloku rozpoczęli ugaszanie pożaru 
wiadrami i miskami z wodą. - Na 
podłodze zobaczyłem leżącego czło-
wieka. Był półprzytomny, już dość 
podtruty dymem i to była w zasadzie 
kwestia minut od tragedii, bo leżał 
tuż przy fotelu, który płonął a ogień 
zaczął obejmować także inne meble - 

To oni często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Ratują ludzi, zwierzęta, dobytek, jeszcze zanim akcję ratowniczą przejmą zawodowe służ-
by. Ale na pomoc ruszają nie tylko wtedy gdy w remizie zawyje syrena alarmowa, ale wszędzie tam gdzie komuś dzieje się krzywda. 

opowiada Adrian. Z pomocą innych 
osób, Adrian wyniósł mężczyznę na 
powietrze i ułożył w odpowiedniej 
pozycji. - Po jakimś czasie ten męż-
czyzna się ocknął, a potem przejęło 
go pogotowie ratunkowe - wspomina 
nastolatek. Na miejscu pojawiła się 
też szybko zawodowa straż pożar-
na, ale jej działania ograniczyły się 
już tylko do oddymienia i kontroli 
mieszkania. - Co mogłoby się stać 
gdyby pożar został zauważony pięć 
minut później? Czy podtruty dymem 
mężczyzna spłonąłby żywcem? Jakie 
mogło być zagrożenie dla całego blo-
ku?? Dzięki naszemu Adrianowi py-
tania te na szczęście mogą pozostać 
bez odpowiedzi!- podkreśla Walde-
mar Sieczka, naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Maliniu II. 

Jak Adrian został strażakiem? - 
W zasadzie przypadkiem. Szliśmy 
z chłopakami do klubu zapisać się na 
zajęcia piłki nożnej. Ale po drodze 
wstąpiliśmy do remizy. A tam akurat 
były zapisy do strażackiej drużyny 
młodzieżowej. I z piłki wyszły nici - 
śmieje się Adrian. 

- Od początku się wyróżniał, 
strasznie lgnął do wszelkich działań, 
dopytywał kiedy zbiórki - podkreśla 
naczelnik Sieczka.  

Dziś, jako 18-latek, Adrian Wie-
czerzak jest już pełnoprawnym 
ochotnikiem, uczestniczy w ak-
cjach, z powodzeniem startuje w za-
wodach strażackich. Prywatnie uczy 

ną i cały czas zabezpieczał miejsce 
wypadku, sprawdzał, czy nie ma za-
grożenia pożarem a ja dostałem się 
do zmiażdżonej kabiny poszkodowa-
nego, odłączyłem zapłon, wyjąłem 
kluczyki i sprawdziłem jaki jest stan 
kierowcy. Okazało się, że jest przy-
tomny, ale ranny. Miał między inny-
mi pocięte ręce, zakrwawioną twarz, 
zacząłem zabezpieczać te krwawie-
nia. Cały czas starałem się też z nim 
rozmawiać - opowiada Dawid Ma-
tuszewski. 

Na miejsce szybko przyleciał 
helikopter włoskich ratowników, 
a mężczyznę wyciągnięto z auta 
na deskę ortopedyczną dopiero po 
rozcięciu kabiny. - Byłem z nim do 
końca, aż bezpiecznie wydostano go 
z samochodu. Jak odjeżdżaliśmy był 
przytomny - wspomina Dawid.  

Akcja ratownicza we Włoszech 
to nie jedyna sytuacja kiedy druh 
Matuszewski wykazał się wielką od-
wagą i wielkim sercem. 15 stycznia 
tego roku skoczył z 14 piętra wie-
żowca by wraz ze Stowarzyszeniem 
Zero Grawitacji wesprzeć w ten spo-
sób Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. I po raz kolejny udowod-
nił, że dla strażaków nie ma granic. 

Nie myślał o sobie,  
ruszył na ratunek dziecku
Andrzej Kruszczak ma 54 lata, 
w Ochotniczej Straży Pożarnej we 
Wrąbczynku (Wielkopolska, powiat 
Września) służy od dziecka. - Mia-
łem 13 lat jak wstąpiłem do młodzie-
żowej drużyny - opowiada. W grud-
niu 2013 roku usłyszała o nim cała 

Polska po tym jak uratował z pło-
nącego domu 3,5-letniego chłopca, 
syna sąsiadów. 

Był 4 grudnia przed południem, 
pan Andrzej akurat był w domu. - 
Sąsiadka przybiegła, że jej dom się 
pali, a Wiktorka nie ma - wspomina. 

Gdy wybuchł pożar matka dziec-
ka akurat odbierała od listonosza 
rentę przed domem. Chłopiec zo-
stał w środku, oglądał telewizję. 
Ogień był tak duży, że kobieta nie 
miała już jak wydostać syna, jej mąż 
także nie zdołał go wyciągnąć.  

Andrzej Kruszczak nawet przez 
chwilę nie zastanawiał się, tylko po-
biegł na ratunek. Wybił okno i po 
omacku zaczął szukać chłopca. Bo 
nic nie było już widać. - Czołgałem się 
w stronę odgłosów płaczu. Zobaczy-
łem go jak leżał na podłodze. Podnio-
słem i wyciągnąłem stamtąd. W tym 
samym momencie w łazience zaczę-
ły wybuchać dezodoranty, z hukiem 
mnie z drzwi wyniosło - wspomina. 

Dziś Wiktorek chodzi już do 
szkoły, jest zdrowym, pogodnym 
chłopcem. A pan Andrzej, choć za 
uratowanie dziecka został odzna-
czony nawet przez prezydenta RP, 
nie czuje się bohaterem. - Najważ-
niejsze, że dziecko żyje. Mam wnuka 
w tym samym wieku, więc to była 
krótka piłka. Wiele osób pytało mnie 
potem: A nie zastanawiałeś się, nie 
bałeś się co się z tobą stanie? Ale nad 
czym tu się było zastanawiać? To był 
odruch. Dziecko jest dziecko. Pomy-
ślałem, że ja już pół wieku przeżyłem 
a on ma dopiero niecałe cztery lata. 
I dziś cieszę się jak widzę gdy biega 
po podwórku - podkreśla Andrzej 
Kruszczak. 

Rodzice Wiktorka wielokrot-
nie dziękowali mu za uratowanie 
syna. - Narażał życie dla Wiktora, 
jest dla nas kimś w rodzaju anioła 
stróża. Nigdy mu tego nie zapomni-
my - podkreślała w mediach mama 
chłopca. 

A pan Andrzej zrobił potem dla 
sąsiadów jeszcze wiele dobrego. 
Między innymi zorganizował akcję 
charytatywną, dzięki której mogli 
odbudować dom. 

Zapraszamy na targi KIELCE IFRE EXPO - 8 - 10 czerwca 2017

Andrzej Kruszczak (w środku)

Adrian Wieczerzak Dawid Matuszewski
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• Chcesz czystej kotłowni bez pyłu węglowego?

• Chcesz uwolnić się od obowiązku codziennego rozpalania kotła i pilnowania temperatury?

• Chcesz przestać wynosić tony popiołu?

• A może chcesz obniżyć swoje rachunki za olej opalowy?

-CJj- Do unowocześnienia TWOJEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO wystarczy

zmodernizować kocio! i zastosować JEDYNIE PALNIK NA PELLET 
i już możesz OGRZEWAĆ DOM PELLETEM! Najbardziej ekologicznym paliwem. 

PALNIKI KIPI są zaprojektowane tak, aby użytkowanie ich byto PROSTSZE I WYGODNIEJSZE. Zmodernizujesz 

wszystkie typy kotłów stałopalnych (drewno, węgiel, ekogroszek) oraz olejowych. Nowoczesne sterowanie 

zapewni BEZOBSŁUGOWĄ PRACĘ PALNIKA pozwalając na automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie pracy 

kotła. 

OSZCZĘDNOŚĆ 
Używając palnika na pellet uzyskujesz do 60% mniej 

wydatków na paliwo. 

Szacunkowy koszt ogrzewania domu 160 m 2 
i podgrzewania c. w. u. 

Ekogroszek, kocioł z podajnikiem 

Gaz ziemny, kocioł tradycyjny 

LPG, kocioł: kondensacyjny 

Olej opalowy, kocioł tradycyjny 

Kocioł na pellet 

KOMFORT 

3536zl 

5616zl 

Obrotowa komora paleniskowa i nadmuchowa to 

efektywna praca palnika przez cały czas, nie zapycha 

się palnika nie trzeba czyścić. 

Oszczędzasz czas i zyskujesz komfort. 

CZYSTOŚĆ 
Tona węgla to aż 80 kg popiołu, tona pelletu to tylko 5 kg; 

to mniej wynoszenia i brak osadu z pyłu węglowego. 

NIEZAWODNOŚĆ 
Bezszwowa komora spalania, wykonana z rury ciągnionej, 

bez spawów oraz zastosowane łożyskowanie autorskiego 

projektu to gwarancja trwałości palnika i jego 

niezawodności. 

Palniki dostępne o mocach: od 20 kW do 250 kW 

Dla domu o powierzchni 160 m 2 proponowana moc 

palnika to 20 kW przy spełnieniu warunku dobrej izolacji 

cieplnej. 

UL/1/POL/16 
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OK/Pl www.kipi.pl I biuro@kipi.pl 

+48 784 964 244

• Chcesz czystej kotłowni bez pyłu węglowego?

• Chcesz uwolnić się od obowiązku codziennego rozpalania kotła i pilnowania temperatury?

• Chcesz przestać wynosić tony popiołu?

• A może chcesz obniżyć swoje rachunki za olej opalowy?

-CJj- Do unowocześnienia TWOJEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO wystarczy

zmodernizować kocio! i zastosować JEDYNIE PALNIK NA PELLET 
i już możesz OGRZEWAĆ DOM PELLETEM! Najbardziej ekologicznym paliwem. 

PALNIKI KIPI są zaprojektowane tak, aby użytkowanie ich byto PROSTSZE I WYGODNIEJSZE. Zmodernizujesz 

wszystkie typy kotłów stałopalnych (drewno, węgiel, ekogroszek) oraz olejowych. Nowoczesne sterowanie 

zapewni BEZOBSŁUGOWĄ PRACĘ PALNIKA pozwalając na automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie pracy 

kotła. 

OSZCZĘDNOŚĆ 
Używając palnika na pellet uzyskujesz do 60% mniej 

wydatków na paliwo. 

Szacunkowy koszt ogrzewania domu 160 m 2 
i podgrzewania c. w. u. 

Ekogroszek, kocioł z podajnikiem 

Gaz ziemny, kocioł tradycyjny 

LPG, kocioł: kondensacyjny 

Olej opalowy, kocioł tradycyjny 

Kocioł na pellet 

KOMFORT 

3536zl 

5616zl 

Obrotowa komora paleniskowa i nadmuchowa to 

efektywna praca palnika przez cały czas, nie zapycha 

się palnika nie trzeba czyścić. 

Oszczędzasz czas i zyskujesz komfort. 

CZYSTOŚĆ 
Tona węgla to aż 80 kg popiołu, tona pelletu to tylko 5 kg; 

to mniej wynoszenia i brak osadu z pyłu węglowego. 

NIEZAWODNOŚĆ 
Bezszwowa komora spalania, wykonana z rury ciągnionej, 

bez spawów oraz zastosowane łożyskowanie autorskiego 

projektu to gwarancja trwałości palnika i jego 

niezawodności. 

Palniki dostępne o mocach: od 20 kW do 250 kW 

Dla domu o powierzchni 160 m 2 proponowana moc 

palnika to 20 kW przy spełnieniu warunku dobrej izolacji 

cieplnej. 

UL/1/POL/16 

Palniki i kotły na pellet

 Zapoznaj się z naszą ofertą

  Chcesz czystej kotłowni bez pyłu węglowego?
  Chcesz uwolnić się od obowiązku codziennego  

rozpalania kotła i pilnowania temperatury?
  Chcesz przestać wynosić tony popiołu?
  A może chcesz obniżyć swoje rachunki za olej opałowy?
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ZAPRASZAMY 
NA STOISKO H-15AGROTECH
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ZAPRASZAMY 
NA STOISKO  E-30 AGROTECH

9-11 czerwca 2017
Lotnisko Kamień Śląski k. Opola
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AGROTECH

Klucz do 
skutecznego 
nawożenia
rzepaku

Zalecenia uprawowe rzepak

Nawozy typu ADOB®     i Basfoliar®     stanowią kompleksowy i skuteczny 
program dolistnego nawożenia rzepaku.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów, 
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy rzepaku.

2.0 2.0 Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – Basfoliar 2.0ADOB 2.0

www.adob.com.plADOB®
nawozy

5 l/ha

1 l/kg/ha

1,5 kg/l/ha

0,1 l/haADOB® 2.0 Mo

Basfoliar® 2.0
12-4-6+S

Basfoliar® 2.0
12-4-6+S

Basfoliar® 2.0
36 Extra

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

ADOB® Mn IDHAADOB® Mn IDHA

ADOB® 2.0 Mo 0,1 l/ha

1 kg/ha ADOB® Siarka 2 kg/ha ADOB® Fe IDHA 1 kg/ha

1,5 kg/l/ha Solubor® DF
lub ADOB® Bor 1,5 kg/l/ha Solubor® DF

lub ADOB® Bor

5 l/ha 5 l/ha Basfoliar® 2.0
36 Extra 5 l/ha

1,5 kg/l/ha

ZAPRASZAMY NA TARGI AGROTECH
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Zadzwoń w czasie trwania targów

Kellfri Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 16, 99 -300 Kutno 
 tel. +48 24 722 11 50 • info@kellfri.pl 

Przedstawiciel regionalny  
Zygmunt Borzęcki – 795 523 955

www.kellfri.pl 

KOPARKA MODUŁOWA  
DO CIĄGNIKA 60 - 100 KM

Koparka zawieszana do ciągnika, głębo-
kość kopania 2,9 m, szerokość łyżki 40 cm. 
Agregat koparki Kellfri LW09 do montażu 
na zwykłym ciągniku rolniczym. Koparkę 
podłącza się na trójpunktowym układzie 
zawieszenia traktora i jest ona napędzana 
przez własny agregat hydrauliczny. Mocne 
podpory hydrauliczne, dwa siłowniki ob-
racające wysięgnik, a w standardzie łyżka  
z zębami, 3-punktowy układ zawieszenia. 

RĘBAK 150 (13-WC15H)

Rębak 150 firmy Kellfri ma solidną i wytrzy-
małą tarczę tnącą. W wydajny sposób roz-
drabnia odpady drzewne, drewno małowy-
miarowe, gałęzie i konary, a także grubsze 
kloce do 15 cm średnicy. Rozdrobnione 
drewno można wykorzystać jako kompost, 
ściółkę, wyściółkę, podkład pod ścieżki bie-
gowe czy opał. Lej podający i możliwość 
regulacji prędkości podawania w standar-
dzie. W razie potrzeby dwa wałki podające 
mogą się obracać także do tyłu.

KOSIARKA DO ROWÓW (SK 180)

Odpowiednia do poboczy, parków, pa-
stwisk i krzewów! Doskonale sprawdza 
się przy wielu pracach w trudnych wa-
runkach. Dostępne w dwóch modelach, 
o szerokości roboczej 1,4 i 1,8 m. System 
regulacyjny pozwala na wykonywanie 
pracy za traktorem lub z boku ciągnika. 
Hydrauliczny wysuw boczny wchodzi  
w skład wyposażenia standardowego. 
Dzięki systemowi hydraulicznemu kosiarka 
może także odchylać się w górę i w dół.

PRZYCZEPA ATV 1420 KG  
Z ZASILANYM ELEKTRYCZNIE  

WYWROTEM HYDRAULICZNYM
Solidna przyczepa ATV z wywrotem, platfor-
mą z blachy oraz lakierowana proszkowo. 
Okablowanie i układ hydrauliczny są zabez-
pieczone pod platformą, a długi, trzystop-
niowy siłownik wywrotu zapewnia duży kąt 
przechylania, dzięki czemu platformę łatwo 
opróżniać. Zasilanie jest dostarczane przez 
gniazdo 12 V pojazdu ATV, a odchylaniem 
kieruje się za pomocą panelu sterującego.

KOSIARKA PIONOWA  
Z BIJAKAMI MŁOTKOWYMI

Kosiarka pionowa z kutymi bijakami młot-
kowymi. Dostępna w szerokościach 1,45 - 
1,75 m. Kosiarki pionowe Kellfri pozwalają 
na niezwykle wydajne wykonywanie bar-
dzo wielu czynności, począwszy od kosze-
nia/przycinania łąk, poprzez karczowanie 
porośniętych krzewami nieużytków, aż po 
rozdrabnianie ścierni i słomy.
Duże prędkości osiągane przez wirniki po-
zwalają kutym bijakom młotkowym szyb-
ko ciąć i kosić wszelkie rodzaje materiałów. 

BRONA DO MANEŻY,  
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA

Brona do maneży do ciągnika, 220 cm 
szerokości roboczej. Wyposażona w rząd 
zębów sprężynowych i rząd zębów gra-
biących, walec kratowany ze spiralą i zgar-
niacz boczny do zagarniania materiału z 
bronowanego rowka. Zęby grabiące z tyłu, 
walec i zgarniacz boczny mają regulowaną 
wysokość. Zęby sprężynowe w przednim 
rzędzie, 20 sztuk, o długości 40 cm i średni-
cy 10 mm. Tylne palce grabiące, 36 sztuk, o 
długości 20 cm i średnicy 8 mm. 
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a otrzymasz od firmy 10% rabatu!

Kellfri Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 16, 99 -300 Kutno 
 tel. +48 24 722 11 50 • info@kellfri.pl 

Przedstawiciel regionalny  
Zygmunt Borzęcki – 795 523 955

www.kellfri.pl 

WBIJARKA DO PALI

Wbijarka do pali z silnikiem benzynowym. 
Efektywna; delikatna dla końców pali; bez-
pieczny w eksploatacji silnik czterosuwo-
wy; oszczędne zużycie paliwa; niski poziom 
emitowanego przez silnik hałasu. Niezwy-
kle przydatny środek przy budowie ogro-
dzenia z palików. Maszyna daje się łatwo 
uruchomić i jest prosta w obsłudze. Masa 
własna maszyny wynosząca 18,4 kg oraz 
rozwijana przez silnik czterosuwowy moc 
umożliwiają proste wbijanie pali w sposób 
łagodny dla ich zakończeń.

PAŚNIK DLA BYDŁA Z PODPORAMI 
ŁUKOWYMI, 12 STANOWISK

Galwanizowany paśnik dla bydła. Masyw-
ne ramy rurowe i podwójnie mocowane 
wsporniki łukowe. Ma 12 stanowisk pa-
szowych, wzmacnianych wspornikami 
łukowymi i solidnymi ramami rurowymi. 
Odpowiedni dla dużego bydła. Trzy, łatwe 
w otwieraniu, galwanizowane sekcje przy-
datne przy uzupełnianiu paszy. Aby ułatwić 
przemieszczanie paśnika, wyposażono go 
w przyspawane na stałe mocowania.

PRZETRZĄSACZ DO SIANA 3,0 M
Przetrząsacz do siana Kellfri HKV300 3,0 m  
z funkcją zarówno odwracania, jak i zgrabia-
nia, z WOM. To idealne rozwiązanie dla mniej-
szych gospodarstw rolnych, w których po-
trzebny jest prawdziwie uniwersalny produkt. 
Niskie zapotrzebowanie na moc pozwala na 
użycie małego traktora. Palce są odchylane 
dzięki działaniu siły odśrodkowej. Zmiana 
położenia przegubów pomiędzy zawleczka-
mi sprężynowymi pozwala na przełączanie 
pomiędzy funkcją przewracania i zgrabiania. 

PAŚNIK DLA KONI Z PRZYKRYTYMI 
PODPORAMI ŁUKOWYMI I ZADASZENIEM
Galwanizowany paśnik dla koni z przykrytymi 
podporami łukowymi i zadaszeniem. Galwa-
nizowany paśnik dla koni, 12 stanowisk pasz-
owych. Poprawia higienę karmienia i zmniej-
sza straty paszowe. Paśnik został opracowany 
we współpracy z weterynarzami i stadninami, 
tak aby zapewnić koniom jak największe bez-
pieczeństwo. Wsporniki są przykryte, dlatego 
zwierzę nie może włożyć w nie nogi lub zak-
leszczyć się w nich w inny sposób. 

WIATA 6 X 6 W KOMPLECIE  
Z 6 BRAMKAMI

Z plandeką z PVC 600g/m², przykrywającą 
konstrukcję z 3 stron. Prosta i niedroga. Dach 
jest rozpięty na solidnych łukach stalowych 
i można go połączyć z przenośnymi bram-
kami z podporami łukowymi Kellfri. Tkani-
na przykrywa konstrukcję od góry oraz z 3 
stron. Wiata jest kotwiona za pomocą dołą-
czonych szpilek mocujących do gruntu. Jest 
dostarczana w postaci niezmontowanej. 
Sprzedajemy ją wraz z 6 bramkami z podpo-
rami łukowymi (25-300160).

KOSIARKA ATV

Wydajna kosiarka pionowa do ATV/quada  
z bijakami młotkowymi i silnikiem benzyno-
wym o mocy 13 KM. Kosiarka pionowa do po-
jazdu ATV lub mniejszego ciągnika z obrotową 
głowicą zaczepu kulowego 50 mm, część tnąca 
z bijakami młotkowymi, o szerokości roboczej 
115 cm. Koła montowane za urządzeniem po-
zwalają maksymalnie zbliżyć się do przeszko-
dy lub z boku, aby osiągnąć stabilność i pewne 
sterowanie. Solidne gumowe koła balonowe 
(16–6,50 x 8), ściągacz pod dyszlem pozwalają-
cy na dopasowanie do różnych pojazdów.
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DO 2020 r.
POWSTANIE JESZCZE PONAD

NIE CZEKAJ
PRZYŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

200 SKLEPÓW
POSIADAMY BLISKO

140 SKLEPÓW

50 FRANCZYZOWYCH
W TYM PRAWIE

KRAMP Sp. z o.o. - 62-571 Stare Miasto, Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, tel.: +48 63 240 91 00, fax: +48 63 240 91 01, e-mail: info.pl@kramp.com, internet: www.kramp.com

OTWÓRZ Z NAMI SKLEP 
ROLNICZO-TECHNICZNY 

Udzielimy wyczerpujących wyjaśnień odnośnie 
zagadnień związanych z przystąpieniem do systemu 
franczyzowego, a także poprowadzimy Ciebie dalej 
przez proces przygotowania dokumentów 
i informacji potrzebnych do podjęcia wspólnej  
decyzji o rozpoczęciu współpracy.
Dział Rozwoju Sieci - tel. 783 947 333, 605 566 452
e-mail: franczyza@grene.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

 Powierzchnia punktu handlowego 200-400 m2

 Lokalizacja w pobliżu stacji kontroli pojazdów, 
stacji paliw, sklepu budowlanego, myjni,  
innego otoczenia handlowego będzie  
dodatkowym atutem

 Preferowane lokale parterowe na jednej 
kondygnacji

WYMAGANIA LOKALOWE:

 Logo znanej na rynku marki
 Sprawdzony pomysł na biznes
 Wyselekcjonowany asortyment
 Dostęp do 700 tys. produktów
 Silne wsparcie biznesowe
 Silne wsparcie marketingowe
 Pakiet intensywnych szkoleń
 Pełną obsługę informatyczną

CO OD NAS DOSTAJESZ?

Zgłoś swoją kandydaturę 
do systemu w 3 krokach! 

TO PROSTE!
01.  Wejdź na stronę www.franczyza-grene.pl

02.  Wypełnij Kartę Zgłoszenia Potencjalnego 
Franczyzobiorcy online

03. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą 
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Osprzęt do ładowaczy czołowych, miniładowarek i ładowarek teleskopowych

SZUFLA Z DOCISKIEM

• szerokość: 1,5 m - 2,4 m

• lemiesz ze stali trudnościeralnej

•  2 siłowniki

www.kolaszewski.com

Lęborska 22, 77-100    Bytów 

Tel./fax: +48 59 822 34 88 , Mobile: +48 662 018 824

PRZECINAK DO BALOTÓW

• waga:450 kg

• z hakiem przytrzymującym  
folię z balota

WYCINAK KISZONKI

•  szerokość: 1,1 m – 1,7 m

• wysokość otwarcia: 910 mm

•  zęby kute

CHWYTAK DO BEL  
Z JEDNYM SIŁOWNIKIEM

•  do bel o szerokości: 0,9 m - 1,8 m

• waga: 195 kg

•   udźwig: 1000 kg

WIDŁOKROKODYL

•  zęby z kute

•  szerokości: 0,9 m - 2,5 m

•  2 siłowniki

SZUFLA DO ŚCIELENIA

•   zasięg rozrzutu: 0,1 m - 5,0 m

•  do wyścielania legowisk słomą

•  waga: 450 kg - 650 kg
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
TAD-LEN Tadeusz Świtała
63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03
Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL1015
z belką hydraulicznie rozkładaną

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY PRZYCZEPIANY TL1000S OPRYSKIWACZ SADOWNICZY ZAWIESZANY TL600S, TL800S

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 (wyk. 01 i 03)
z belką ręcznie rozkładaną z tyłu

Producent opryskiwaczy Tad-len 

Opryskiwacze polowe przyczepiane z komputerem MILLERA

Opryskiwacze sadownicze 

od 200 - 5000 l

od 200 - 3000 l

od 200 - 1200 l
Opryskiwacze polowe zawieszane

www.tad-len.pl

Nagroda
Specjalna

Minikowo
AGRO-TECH

INNOWACYJNY PRODUKT  
O STANDARDZIE EUROPEJSKIM
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Producent pomp przeponowych do opryskiwaczy Tad-len

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
TAD-LEN Tadeusz Świtała
63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03
Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl

www.tad-len.pl

AGREGAT UPRAWOWY AU 2.7 ŚWIDER ZIEMNY SZ-1

POMPA PRZEPONOWA 
ZEFIREK PPZ100 

POMPA PRZEPONOWA 
PP60 

POMPA PRZEPONOWA 
TORNADO PPT140 

 POMPA PRZEPONOWA 
TORNADO PPT200

ROZDRABNIACZ

Producent maszyn rolniczych Tad-len

Kosiarki rotacyjne

Agregaty, rozdrabniacze, świdry

Pompy przeponowe do opryskiwaczy o wydajności 60, 100, 140, 200 l/min.
Części zamienne do pomp i opryskiwaczy.

Firma TAD-LEN
laureatem

WIELU TARGÓW
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GRENE Sp. z o.o. - 62-571 Stare Miasto, Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, tel.: +48 63 240 91 00, fax: +48 63 240 91 01, e-mail: grene@grene.pl, internet: www.grene.pl

SKLEPY ROLNICZO-TECHNICZNE

DOLNOŚLĄSKIE
•	 Głogów: ul.	Kamienna	Droga	10,	tel.		76	834	14	65,
•	 Milicz: ul.	Krotoszyńska	24,	tel.	661	444	956,	
•	 Strzelin: Oławska	19,	tel.		71	392	44	72,	
•	 Środa Śląska:	Targowa	1H,	tel.		71	317	45	24,	
•	 Świdnica:	Westerplatte	57,	tel.		575	519	666,	

KUJAWSKO-POMORSKIE
•	 Brodnica: Podgórna	63,	tel.		56	498	37	72,	
•	  Bydgoszcz: Towarowa	36,	tel.		52	342	05	20,	
•	  Czernikowo: Kolejowa	15a,	tel.		54	287	51	59,	
•	  Dobre: Fabryczna	2,	tel.		54	285	08	45, 
•	  Inowrocław: Orłowska	43,	tel.		52	352	76	56,	
•	 Kcynia: 22	Stycznia	6,	tel.		52	384	73	47,	
•	  Kłódka: Kłódka	42a,	tel.		56	468	86	63, 
•	  Kowal: Kołłątaja	26,	tel.		54	284	17	65,	
•	  Kowalewo Pomorskie:	Brodnicka	7,	tel.		56	684	12	93, 
•	  Lipno:	Jastrzębska	27,	tel.		54	287	40	50, 	
•	  Lisewo: Hallera	20a,	tel.		56	676	86	71,	
•	  Lubraniec: Strażacka	1,	tel.		54	286	23	18, 
•	  Mogilno: Padniewska	27E,	tel.		52	315	22	54, 
•	  Mrocza: Kościuszki	55,	tel.		52	344	74	65, 
•	  Pruszcz: Witosa	3,	tel.		52	33	29	198, 
•	  Radzyń Chełmiński:	Fijewo	6,	tel.		56	688	64	50,	
•	  Rypin:	Mławska	46G,	tel.		54	280	00	12,	
•	  Sępólno Krajeńskie:	T.	Kościuszki	22,	tel.		52	388	51	50,	
•	  Szubin: Jana	Pawła	II	56,	tel.		52	384	88	20,	
•	  Świecie: Witosa	5,	tel.		52	331	33	87,	

LUBELSKIE
•	 Biała Podlaska:	Sidorska	84-90,	tel.		83	344	17	51,
•	 Motycz: Kozubszczyzna	80,	tel.	81	503	11	42,	 	
•	 Polichna: Polichna	Druga	2,	tel.	15	871	48	52,	
•	 Radzyń Podlaski:	ul.	Międzyrzecka	96,	tel.	83	343	36	45,	 	
•	 Zamość: Lubelska	31	(budynek	"BARTOSZA"),	tel.		84	639	36	51,	

LUBUSKIE
•	 Nowa Sól:	ul.	Długa	6,	tel.	785	11	37	08, 
•	 Nowogród Bobrzański:	ul.	Żarska	7,	tel.	785	113	702, 	
•	 Sława: Przemysłowa	5,	tel.		68	356	53	51,	
•	 Strzelce Krajeńskie:	Wodociągowa	3,	tel.		95	763	11	04,	
•	 Sulęcin:	ul.	Ignacego	Daszyńskiego	47,	tel.	95	755	20	60,	 	
•	 Szprotawa: ul.	Przejazdowa	2a,	tel.	697	995	881,	

•	 Świebodzin: Poznańska	16,	tel.		68	382	20	18,	
•	 Wschowa: ul.	Spokojna1,	tel.	65	540	35	08	wew.	21,	

ŁÓDZKIE
•	 Błaszki: Sieradzka	41,	tel.	669	861	666,	 	
•	 Buczek: Spółdzielcza	3b,	tel.	43	82	30	273,	
•	 Kocierzew: Kocierzew	Południowy	104a,	tel.		46	837	20	12,	
•	 Kutno: Juliusza	Słowackiego	24,	tel.	503	895	956,	
•	 Łęczyca: Borki	76c,	tel.		24	285	00	20,	
•	 Rawa Mazowiecka:	ul.	Reymonta	5,	tel.	882	145	935,	 	
•	 Radomsko/ Blok Dobryszyce,	40-lecia	3,	tel.	44	680	12	35,	 	
•	 Uniejów: Dąbska	40,	tel.		63	288	81	17,	
•	 Warta: Kościuszki	17,	tel.		43	829	55	06,	
•	 Wieluń: Częstochowska	75,	tel.		691	935	706,	

MAŁOPOLSKIE
•	 Dąbrowa Tarnowska: ul.	Jagiellońska	39a,	tel.	14	642	32	42,
•	 Tarnów: ul.	Kochanowskiego	33,	tel.	14	629	61	06,	 	
•	 Zofipole: Zofipole	144,	tel.		12	287	03	90,	

MAZOWIECKIE
•	 Lipsko: Władysława	Jagiełły	12,	tel.		24	506	50	60, 
•	 Ciechanów: Pułtuska	110,	tel.		23	672	44	02,
•	 Latowicz: Siedlecka	20,	tel.	25	752	10	24,	 	
•	 Lipsko: Spacerowa	14A,	tel.		48	332	19	23, 
•	 Maków Mazowiecki:	Mazowiecka	14,	tel.		29	717	06	52,	
•	 Mława: Płocka	90B,	tel.		23	654	94	05,	
•	 Myszyniec: Kolejowa	63,	tel.		29	772	11	99,	
•	 Płońsk: Wyszogrodzka	59,	tel.		23	661	32	78
•	 Przasnysz: Szosa	Ciechanowska	3,	tel.		29	752	64	15,	
•	 Radom: Ofiar	Firleja	7,	tel.		48	300	97	85,	
•	 Siedlce: Mariana	Ewalda	Drabika	11,	tel.		51	575	41	44,	
•	 Sierpc: Piastowska	71b,	tel.		24	275	32	23,	
•	 Sokołów Podlaski:	ul	Lipowa	57,	tel.		25	787	74	80,	
•	 Tchórzew Plewki:	Tchórzew	Plewki	35B,	tel.	25	641	63	39, 
•	 Żuromin: Lidzbarska	37	A,	tel.		23	657	40	97,	

OPOLSKIE
•	 Głogówek: Powstańców	18b,	tel.		77	406	66	60,	
•	 Głubczyce: Kołłątaja	3,	tel.		77	485	24	87,	
•	 Kluczbork: Byczyńska	120,	tel.		77	417	04	70,	
•	 Nysa: Grodkowska	46,	tel.		77	433	04	43,	
•	 Opole: Budowlanych	50,	tel.		77	454	54	86,	

PODKARPACKIE
•	 Jarosław: ul.	Książąt	Czartoryskich	2,	tel.	16	621	11	09,	

PODLASKIE
•	 Białystok: ul.	Elewatorska	9,	tel.	85	675	27	22,	
•	 Bielsk Podlaski:	Al		J		Piłsudskiego	11b,	tel.		85	730	28	40,	
•	 Ciechanowiec:	ul.	Wojska	Polskiego	23A,	tel.	86	277	22	73,	 	
•	 Łomża: Poligonowa	1,	tel.		86	216	90	23,	
•	 Sejny: Łąkowa	26	(P.O.M.),	tel.		87	666	60	87,	 	
•	 Siemiatycze: Kościuszki	67,	tel.		601	900	565,	
•	 Suwałki: Szkolna	8,	tel.		87	567	05	71,	
•	 Śniadowo: Kościelna	10,	tel.	501	846	705,	 	
•	 Wysokie Mazowieckie:	Białostocka	4,	tel.		86	275	01	54,	
•	 Zambrów: Mazowiecka	55,	tel.		86	276	10	06,	 	

POMORSKIE
•	 Bytów: Derdowskiego	6,	tel.		59	822	36	93,	
•	 Człuchów: Batorego	18,	tel.		59	834	37	84,	
•	 Dzierzgoń: Ogrodowa	13,	tel.		55	276	25	65,	
•	 Kwidzyn: Malborska	134,	tel.		55	279	50	79,	
•	 Lębork: Pionierów	14B,	tel.		59	862	59	61,	
•	 Malbork: Koszykowa	38,	tel.		55	272	27	27,	
•	 Nowy Dwór Gdański:	Warszawska	2a,	tel.		55	246	01	85,	
•	 Pruszcz Gdański:	Sikorskiego	3B,	tel.	58	682	05	15,	 	
•	 Starogard Gdański:	płk.	Stanisława	Dąbka	42,		

(wjazd	od	ul.	Skarszewskiej),	tel.	58	532	15	41, 	
•	 Stężyca: Juliana	Tuwima	2,	tel.		58	684	34	48,
•	 Tczew: 30-go	Stycznia	43,	tel.		58	530	26	92, 	

ŚLĄSKIE
•	 Czechowice-Dziedzice: Legionów	20,	tel.	512	137	035,	 	
•	 Pawłowice:	Zjednoczenia	66,	tel.	697	757	195,	 	
•	 Racibórz: Rudzka	14,	tel.	32	441	63	89,	 	

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
•	 Bartoszyce: Kętrzyńska	37b,	tel.		89	762	14	70,
•	 Braniewo: Królewiecka	61,	tel.		55	243	20	81,
•	 Ełk: Bema	2,	tel.		87	610	53	33,
•	 Giżycko: Białostocka	54,	tel.		87	300	00	28, 
•	 Gołdap: Gumbińska	1,	tel.		87	615	04	90, 
•	 Kętrzyn: Mazowiecka	17,	tel.		89	752	53	98,	
•	 Lidzbark Warmiński:	Olsztyńska	6,	tel.		89	767	04	14,	
•	 Lubawa: Fijewo	69,	tel.		89	645	25	20,	

•	 Mrągowo: Olsztyńska	13,	tel.		89	741	86	61,	
•	 Nidzica: Działdowska	14A,	tel.		89	519	02	57,	
•	 Olecko: Zamostowa	1,	tel.		601	900	562,	  
•	 Susz: Słowiańska	16,	tel.		55	221	01	14,	
•	 Szczytno: Polna	1,	tel.		89	623	15	50,	

WIELKOPOLSKIE
•	 Budzyń: Dworcowa	17,	tel.		67	284	40	00,	
•	 Gniezno: Kłeckowska	32,	tel.		61	425	44	71, 
•	 Gostyń: Poznańska	200,	tel.		65	572	11	31,	
•	 Kępno: Kwiatowa	2,	tel.		62	782	37	38,	
•	 Kłodawa: Warszawska	7,	tel.		63	273	08	79,
•	 Koło: Towarowa	25,	tel.		63	272	25	05,	
•	 Konin: Spółdzielców	6,	tel.		63	2491581,	
•	 Krotoszyn: ROBSTAL	Zamkowy	Folwark	7,	tel.		62	722	76	85,
•	 Kościan: Zygmunta	Sierakowskiego	63,	tel.		601	900	540,	 	

(UWAGA! Sklep przeniesiony do NOWEJ lokalizacji!)
•	 Leszno: Śniadeckich	1,	tel.		65	529	94	55,	
•	 Łobżenica: Wyrzyska	29A,	tel.	883	391	402,	 	
•	 Opatówek: Rogatka	7i,	tel.		62	761	21	82,
•	 Połajewo: Szamotulska	31,	tel.		510	097	561,	
•	 Pyzdry: Wrzesińska	29,	tel.		63	276	83	44,	
•	 Rawicz: Kamińskiego	21	A,	tel.		65	546	41	58,	
•	 Słupca: Bielawska	5,	tel.		63	275	49	62,	
•	 Szamotuły: Chrobrego	13,	tel.		61	292	70	56,	
•	 Środa Wielkopolska:	Harcerska	18,	tel.		61	285	00	38,	
•	 Trzemeszno: Odzyskania	Niepodległości	12,	tel.		502	898	750	
•	 Turek: Kolska	Szosa	28,	tel.		63	278	88	79,	
•	 Wągrowiec: Janowiecka	94,	tel.		67	262	44	08,	
•	 Września: Przemysłowa	2,	tel.		61	437	99	30, 
•	 Złotów: Staszica	2a	 ,	tel.67	26	30	119,	 	

ZACHODNIOPOMORSKIE
•	 Chojna: Jagiellońska	15,	tel.		91	414	22	38,	
•	 Choszczno: Kwiatowa	7,	tel.		95	765	77	97, 
•	 Czaplinek: Poznańska	22,	tel.	94	715	28	05, 
•	 Gryfino: Czechosłowacka	2b,	tel.	91	30	70	224, 	
•	 Myślibórz: Lipowa	18,	tel.		95	747	95	57,	
•	 Nowogard: 3	Maja	16,	tel.		91	578	14	87,	
•	 Pyrzyce: Szczecińska	29,	tel.		91	579	08	03,	
•	 Stargard Szczeciński :	Usługowa	1a,	tel.		91	573	85	35,	
•	 Szczecinek: Pilska	5,	tel.		94	717	30	39,	
•	 Wałcz: Bydgoska	77,	tel.		67	258	33	61,	

W naszych sklepach oferujemy fachową usługę zakuwania 
węży hydraulicznych, zgodnie z życzeniem klienta oraz 
sprzedaż elementów układów hydraulicznych.

Literą 	oznaczono sklepy, które świadczą usługi 

ZAKUWANIA WĘŻY 
HYDRAULICZNYCHSZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY 

DO NASZYCH NAJNOWSZYCH 
SKLEPÓW

Lokalizator sklepów online:
Zeskanuj kod QR 
i przejdź do lokalizatora 
sklepów GRENE 
www.grene.pl


