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• Duży zbiornik na wodę 940 l

• Zbiornik na płyn przeciw zamarzaniu 15 l

• Zbiornik na środki chemiczne 28 l

• Ciśnienie robocze od 207 do 345 Bar

• Możliwość rejestracji i przewozu 
za samochodem

• Dostępne z silnikami benzynowymi Honda 
oraz diesel Yanmar

• Rozruch ręczny lub elektryczny

• Wytrzymała obudowa

• Wybór różnych kolorów zbiornika i ramy 

• Mycie pod wysokim ciśnieniem

• Usuwanie uporczywych 
zabrudzeń

• Czyszczenie pomieszczeń 
gospodarczych

• Mycie kół

• Mycie maszyn i pojazdów 
rolniczych

• Mobilność i wygoda

Mobilne urządzenia Brendon Powerwashers
zapewniają skuteczne i wygodne
mycie pod wysokim ciśnieniem.

Myjki ze zbiornikiem niezastąpione 
w miejscach z brakiem dostępu do wody!

tel. 22 843 00 63
fax. 22 843 22 69
e-mail: sprzedaz@atutrental.com.pl
www.atutrental.com.pl
www.sklep.atutrental.com.pl

NOWA LOKALIZACJA:
ul. Poznańska 28, 
05-850 Mory/k. Warszawy
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M
yjki ciśnieniowe Brendon Power-
washers z podgrzewaczem wody, 
czy ładowarka teleskopowa 

Bobcat TL 358+ Agri, to tylko niektóre 
maszyny z  oferty sprzedaży Atut Ren-
tal, które stanowią nieocenioną pomoc 
w  gospodarstwie rolnym. Dzięki uważnej 
obserwacji światowych trendów Atut Ren-
tal stale wprowadza do oferty najnowocze-
śniejszy sprzęt sprawdzonych światowych 
marek dopasowany do potrzeb polskiego 
rynku.
Myjki czyszczące są maszyną coraz bar-
dziej pożądaną w gospodarstwach rolnych 
nie tylko ze względu na konieczność 
zachowania odpowiednich warunków 
sanitarnych, ale w  jeszcze większym 
stopniu – bezpieczeństwo inwentarza. 
Mycie pod wysokim ciśnieniem, zwłaszcza 
z wykorzystaniem ciepłej wody pozwala na 
dokładne czyszczenie wszelkich pomiesz-
czeń oraz dróg, którymi poruszają się 
zwierzęta, a tym samym uniknięcie wypa-
dów i związanych z nimi strat. Atut Rental 
jako importer myjek Brendon Powerwa-
shers, lidera rynku w  Wielkiej Brytanii, 
oferuje bogaty wybór myjek ciśnieniowych 
dedykowanych do branży rolniczej. Myjki 
Brendon Powerwashers zapewniają 
skuteczność czyszczenia dzięki wyso-

kiemu ciśnieniu wody od 207 do 345 bar, 
wydajnym silnikom Honda lub Yanmar 
oraz możliwości wykorzystania środków 
chemicznych podawanych z  oddzielnego 
zbiornika. W  szczególności w  sytuacji 
utrudnionego dostępu do bieżącej wody, 
doskonale sprawdzają się przewoźne 
myjki ciśnieniowe ze zbiornikiem na wodę 
o  pojemności 940 l, który zapewnia dłu-
gotrwałą pracę oraz jeśli jest to konieczne 
na wykonywanie jej nawet z  dala od 
zabudowań gospodarczych. Wszędzie 
tam, gdzie konieczne jest usuwanie 
szczególnie uporczywych zabrudzeń, 
doskonale spisują się modele wyposażone 
w spalinową grzałkę podgrzewającą wodę 
to temperatury 70°C. Solidna, metalowa 
obudowa każdej myjki Brendon Powerwa-
shers dobrze zabezpiecza maszynę przed 
uszkodzeniami.
Jako autoryzowany dystrybutor Doosan 
Bobcat w regionie Mazowsza Atut Rental 
oferuje szeroki wybór wielozadaniowych 
maszyn – zwłaszcza ładowarek, miniła-
dowarek oraz ładowarek teleskopowych, 
pozwalających na realizację szeregu prac 
gospodarskich jak przewożenie ładunków, 
czyszczenie zabudowań gospodarczych, 
czy odśnieżanie. Jedna z nowości w ofer-
cie Atut Rental to ładowarka teleskopowa 

TL 358+ Agri dedykowana specjalnie dla 
rolnictwa. Dzięki rozwiązaniom zaprojek-
towanym z myślą o wygodzie użytkownika 
TL 358+ Agri to wyjątkowo pomocne 
narzędzie dedykowane zarówno do prac 
na zewnątrz, jak i  wewnątrz hal i  zabu-
dowań gospodarczych. Duża dostępność 
akcesoriów pozwala na zrealizowanie 
szeregu zróżnicowanych prac dzięki tej 
jednej maszynie. Maksymalna wysokość 
podnoszenia ładunku na 5,8 m, maksy-
malny udźwig do 3 t oraz wygoda i  bez-
pieczeństwo pracy dzięki przestronnej 
i  całkowicie przeszklonej kabinie, czynią 
TL 358+ Agri wyjątkowo pomocnym 
narzędziem w każdym gospodarstwie.
Atut Rental zapewnia stały dostęp do 
oryginalnych części zamiennych wszyst-
kich maszyn dostępnych w  ofercie 
sprzedaży, jak również serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny. Poza maszynami 
nowymi, w ofercie znajduje się wysokiej 
jakości sprzęt używany sprowadzany 
z  Wielkiej Brytanii, również na spe-
cjalne zamówienie. q

Atut Rental wprowadził do swojej oferty 
nową ładowarkę teleskopową Bobcat 
TL 358 oraz jej specjalną odmianę 
dedykowaną dla rolnictwa TL 358+ Agri

Fot. B
obcat

Atut Rental – sprawdzone 
rozwiązania dla rolnictwa
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Z
achodniopomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Barzkowicach już 
po raz XXVIII organizuje Targi Rolne 

„Agro Pomerania 2015”. Odbędą się one 
tradycyjnie, w  drugi weekend września 
(11–12.09). Impreza należy do najwięk-

szych tego typu w  kraju. Świadczą o  tym 
dane z 2014 roku. W przeciągu trzech dni, 
ubiegłoroczną edycje targów odwiedziło 
ponad 130 tys. osób, a wystawiało się 985 
firm i instytucji. Dla wielu renomowanych 
firm barzkowickie targi stały się okazją do 

zaprezentowania nowoczesnych maszyn, 
urządzeń i  środków do produkcji rolnej. 
Jednocześnie odbywają się tu pokazy 
pracy sprzętu rolniczego. Imprezie towa-
rzyszy między innymi: wystawa bydła, 
koni, drobnego inwentarza, pokazy pracy 
maszyn oraz inne liczne atrakcje. Sta-
łym elementem targów są wojewódzkie 
dożynki, w  czasie których odbywa się 
prezentacja wieńców.
Udział w targach „Agro Pomerania 2015” 
to szansa na nawiązanie kontaktów han-
dlowych, wymianę doświadczeń, a  także 
przyjemne spędzenie wolnego czasu. q

XXVIII targi rolne 
w Barzkowicach

Fot. ZO
D

R

Ciężki ciągnik Case IH 620 Quadtrac 
na ekspozycji podczas ubiegłorocznych 
targów Agro Pomerania
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Forum Budowlane: Kim są klienci BNP Paribas Leasing 
Solutions? Co firma proponuje branży rolniczej?

Michał Rogowski: BNP Paribas Leasing Solutions w  Polsce 
pozyskuje klientów poprzez Bank oraz Vendorów, czyli produ-
centów i  dystrybutorów maszyn i  urządzeń. Dzięki połączeniu 
doświadczenia naszej międzynarodowej grupy, będącej najwięk-
szą firmą leasingową w Europie oraz bardzo dobrej znajomości 
polskiego rynku, mamy do zaoferowania unikalne rozwiązanie 
dla producentów sprzętu. Charakteryzuje się on tym, że możemy 
wspierać naszych partnerów już od momentu rozpoczęcia pro-
dukcji, aż do sfinansowania zakupu maszyny przez końcowego 

nabywcę lub użytkownika. W całym procesie wspieramy również 
dilerów sprzętu, finansując ich zapasy magazynowe.

FB: Jakiego rodzaju maszyny i  sprzęt był najczęściej 
finansowany przez BNP Paribas Leasing Solutions 
w 2014 roku?

MR: Znaczącą częścią naszej oferty w ramach współpracy z pro-
ducentem jest obsługa finansowania fabrycznego pod logiem pro-
ducenta. Dzięki wspólnie przygotowanej ofercie finansowania, 
możemy zaoferować klientom bardzo atrakcyjne warunki zakupu 
maszyn. Największy udział w naszym portfelu stanowią maszyny 
rolnicze i  są to głównie: ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe, 
sieczkarnie oraz ładowarki teleskopowe. Warto podkreślić, że od 
2010 roku jesteśmy liderem w finansowaniu maszyn rolniczych. 
Kolejnym obszarem, który zaczęliśmy intensywnie rozwijać, jest 
segment maszyn budowlanych. W ramach współpracy z dostaw-
cami wspieramy producentów i dystrybutorów na rynku budow-
lanym, gdzie największy nasz udział w  finansowaniu stanowią 
kompaktowe koparki i ładowarki.

FB: Z jakimi producentami/dystrybutorami firma współ-
pracuje?

MR: W Polsce pracujemy z największymi dystrybutorami maszyn 
rolniczych, którzy w  sumie mają prawie 50% udziału w  rynku 
ciągników rolniczych. Jeszcze większy udział mają producenci 
kombajnów zbożowych i  ładowarek teleskopowych. Są to naj-
bardziej rozpoznawalne marki na rynku, z  którymi działamy 
w  ramach umów o  współpracy lub szerzej, tworząc wspólne 
spółki joint venture.

FB: Jaki jest przekrój nabywców?

MR: Posiadając tak duży, bo aż 25-procentowy udział w rynku, 
naturalnie mamy cały przekrój klientów w  naszym portfelu. 
Odbiorcami oferowanych przez nas rozwiązań są zarówno rolnicy 
prowadzący gospodarstwo rolne o niskim areale, przedsiębiorstwa 
zarządzające wielkoobszarowymi gospodarstwami, a nawet firmy 
świadczące usługi dla rolnictwa, firmy komunalne, grupy pro-
ducenckie itp. Współpracujemy również z producentami mięsa, 
mleka, ryb, owoców, warzyw, a  nawet z  osobami zajmującymi 
się uprawą rzadkich ziół leczniczych. W 2014 roku nasi klienci 
otrzymali dotację europejską do ok. 40% wartości wszystkich 
sfinansowanych przez nas maszyn rolniczych.

FB: Jak wygląda sytuacja w  tym temacie w pierwszych 
miesiącach 2015 roku?

MR: Pierwsza połowa bieżącego roku była bardzo dobra dla 
naszej firmy. W segmencie Agro sfinansowaliśmy w sumie ponad 
50% więcej maszyn niż w analogicznym okresie 2014 roku. Tak 
dobry wynik jest efektem realizacji przez rolników wniosków 
o  dofinansowanie w  ramach ostatniego PROW oraz programy 
z kolejnymi partnerami, którzy zaufali nam w ostatnim roku.

FB: Dziękujemy za rozmowę.

Jesteśmy 
liderem  
na rynku Agro
Rozmowa z Michałem Rogowskim,

Dyrektorem Sprzedaży Vendor

BNP Paribas Leasing Solutions

Fot. B
N

P Paribas



forum budowlane | ROLNICTWO

6

W
edług danych Związku Polskiego 
Leasingu w  2014 roku klienci 
z  branży agro sfinansowali 

poprzez firmy leasingowe ponad 24 tysiące 
maszyn rolniczych o wartości 3,4 mld zł, 
co oznacza blisko 9% wzrost w stosunku do 
2013 roku. Tym samym sektor rolniczy dla 
firm leasingowych zyskuje coraz bardziej 
na znaczeniu. Widać to również w  coraz 
częściej pojawiających się ofertach finan-
sowych dedykowanych tylko dla tej branży, 
a przygotowanych przez leasingodawców.
Rolnicy w  zdecydowanej większości 
korzystają z  pożyczek oferowanych przez 
firmy leasingowe. ZPL podaje, że dyna-
mika aktywów sfinansowanych pożyczką 
w  2014 r. wyniosła 25,9% wobec 16,9% 
w roku 2013 r. Blisko 47% tych inwestycji 
stanowiły maszyny rolnicze.
„Dobra koniunktura na rynku maszyn 
i urządzeń rolniczych, za sprawą nowych 
środków z  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, będzie 
kontynuowana głównie od 2016” – mówi 
Adam Binduga, menedżer Rynku Rolnego 
w  Europejskim Funduszu Leasingowym 
S.A. „Realny budżet PROW, który wg 
naszych analiz zostanie przeznaczony 
na współfinansowanie zakupu maszyn 
i urządzeń, wynosi blisko 3 mld zł. Nabór 
wniosków rozpoczął się 20 sierpnia br. 
W pierwszej kolejności będzie można skła-
dać wnioski w  ramach działania Młody 
Rolnik. Mamy nadzieję, że perspektywa 
2014–2020 pozwoli wreszcie w  dużej 
mierze przekształcić produkcję rolniczą 
w Polsce, rozumianą dotychczas jako pro-
dukcja dóbr nieprzetworzonych (włókna 
roślinne i  zwierzęce), w  produkcję 
również dóbr wstępnie przetworzonych. 
M.in. tego domagali się słusznie rolnicy 
w  swoich ostatnich protestach. Model 
ekonomiczny gospodarstwa rolnego, który 
mógłby wstępnie przetwarzać wyprodu-
kowane przez siebie dobra (mleko w  ser, 
mięso w wędliny, owoce w przetwory itp.) 
daje szansę na zwiększenie dochodowości 

małych i  średnich gospodarstw, gdzie 
produkcja żywności może mieć najwyższą 
jakość. A  tego potrzebują konsumenci 
i firmy finansowe. Mam nadzieję, że ten 
proces się rozpoczyna i  nasze państwo 
umożliwi legislacyjnie takie zmiany. 
Wszyscy potrzebujemy bardziej docho-
dowych gospodarstw rolnych i  lepszej 
jakości produktów żywnościowych. 
W  tym przypadku ekonomia i  zdrowie 
nie konkurują ze sobą, a to w dzisiejszych 
czasach dość rzadki przypadek”.
Dlatego w  EFL dostępny jest pakiet 
„Rolnik+”. To kompletna oferta, umoż-
liwiająca sfinansowanie zakupu sprzętu 
rolniczego także w  ramach programów 
unijnych PROW, dostępna dla wszyst-
kich rodzajów gospodarstw rolnych. 
W  jej ramach EFL oferuje niski udział 
własny rolnika, nawet od 0%, uzgodnie-
nie sezonowych harmonogramów spłat, 

dostosowanych do indywidualnych możli-
wości rolnika, okres finansowania do 108 
miesięcy oraz możliwość finansowania 
w walucie krajowej, jak i w euro. Decyzja 
o zawarciu kontraktu leasingowego podej-
mowana jest nawet w 15 minut.
„Finansowanie leasingiem charakte-
ryzuje się nieco prostszymi i  bardziej 
przejrzystymi procedurami oraz brakiem 
zabezpieczeń, takich jak w  przypadku 
pożyczki” – dodaje Adam Binduga. 
„Leasing jest głównie narzędziem anty-
fiskalnym, rata leasingowa netto jest 
kosztem uzyskania przychodu. Więk-
szość rolników jest już VATowcami i VAT 
w  ratach leasingowych mogą swobodnie 
odpisać. Niemniej procedura i  wymaga-
nia dokumentowe zarówno w  leasingu, 
jak i w pożyczce, są bardzo zbliżone.”
Jednak w  sytuacji, gdy rolnik ubiega się 
o  dotacje europejskie, pożyczka inwe-
stycyjna jest często korzystniejszym niż 
leasing rozwiązaniem. Przede wszystkim 
dzięki nabyciu sprzętu na własność rolnik 
może starać się o  dofinansowanie inwe-
stycji z  unijnych środków pomocowych, 
w  których rozliczanie transz dotacji jest 
korzystniejsze w  przypadku współfinanso-
wania pożyczką niż leasingiem. Ta forma 
finansowania może również pokrywać 
zakup nowych, jak i  używanych sprzętów 
rolniczych. Aby ubiegać się o finansowanie 
pożyczką, wymagane jest posiadanie przez 
rolnika podpisanej umowy o dofinansowa-
nie inwestycji z Agencją Rozwoju i Moder-
nizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego 
lub inną jednostką publiczną, udzielającą 
środków unijnych. Struktura pożyczki 
pozwala na wystawianie faktury bezpo-
średnio na pożyczkobiorcę, co skutkuje 
możliwością ubiegania się o  jednorazowy 
zwrot poniesionych kosztów z  ARiMR. 
Pożyczkę cechują także m.in. długi okres 
finansowania, zerowy lub niski wkład 
własny oraz doradztwo specjalistów z firmy 
leasingowej. Ważny jest również elastyczny 
harmonogram spłat zobowiązań. q

Rolnicy chętnie sięgają  
po leasing i pożyczkę

Adam Binduga, menedżer Rynku 
Rolnego w Europejskim Funduszu 
Leasingowym S.A.

Fot. EFL
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W
ażenie jest nieodłącznym dzia-
łaniem, które wykonywane jest 
w  przedsiębiorstwach i  gospo-

darstwach rolnych stosunkowo często. 
Ważone są zebrane płody rolne, gotowe 
produkty przeznaczone na sprzedaż, 
trzoda chlewna itp. Wykorzystywane są 
do tego celu różne urządzenia, w  tym 
wagi samochodowe zagłębione i  najaz-
dowe, z  prefabrykatów betonowych lub 
elementów stalowych, o  maksymalnym 
obciążeniu od 20 do 60 t. Wagi te są coraz 
częściej nabywane przez rolników, głów-
nie ze względu na trwałość, bezawaryjną 
pracę i  oczywiście możliwość uzyskania 
dotacji na zakup.
Szeroki wybór elektronicznych wag 
samochodowych stalowych i  betonowych 
oferuje firma Kersh. Są to wagi pomo-
stowe i  najazdowe, o  różnej długości 
i  tonażu. Głównym produktem są wagi 
stalowe o nazwie Tur, zabudowywane na 
poziomie jezdni lub w postaci najazdowej. 
Dla wagi Tur dostępnych jest 18 typowych 
pomostów o wymiarach od 4x2 do 18x3 m 
i nośności od 6 do 80 t.
Interesującą propozycją Kersh dla rol-
ników są wagi samochodowe stalowe, 
stalowo-betonowe i  betonowe oparte na 
prefabrykatach. Urządzenia mogą zostać 
wyposażone w  prefabrykowane elementy 
betonowe w  postaci najazdów o  długości 
3,5+1 m (najazd wraz z  pierwszą płytą 

pod czujniki stanowią jeden element) 
oraz w dwie płyty pod czujniki środkowe.
Wagi najazdowe samochodowe stalowo–
betonowe i  betonowe Kersh przezna-
czone są do pracy w szczególnie ciężkich 
warunkach. Pomosty tych pierwszych 
wypełnione są betonem B45 i  mają 
wzmocnione pasy jezdne. Wysokość wagi 
stalowo-betonowej wynosi 34-38 cm. 
Waga zabezpieczona jest antykorozyjne 
w  klasie C3, a  na życzenie może być to 
klasa wyższa C5-M. Dla tego rodzaju wagi 
dostępne są trzy wymiary pomostu 14x3, 
16x3, 18x3 m o nośności 50–60 t. W przy-
padku wag betonowych prefabrykowane 
pomosty wykonano z betonu klasy B50/55. 
Odpowiednie uszczelnienie zapewnia 

prawidłową pracę nawet w  warunkach, 
gdzie występuje duże zanieczyszczenie. 
Maksymalna wysokość zabudowy wagi 
betonowej wynosi 510 mm. Dostępne 
pomosty mają wymiary od 6x3 do 20x3 m 
i nośność do 60 t.
Firma Kersh świadczy również usługi 
w  zakresie kompleksowej dostawy, 
montażu i  serwisu oferowanych wag 
samochodowych. Oferuje szeroki wybór 
wyposażenia dodatkowego, jak np. 
sygnalizacja świetlna czy szlabany. Wagi 
są także doskonale zabezpieczone przed 
działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, a  wybrane konstrukcje 
można bezproblemowo przenosić z miej-
sca na miejsce. q

Wagi samochodowe  
dla rolnictwa 

Fot. Kersh

Kersh – Wagi  
ul. Klonowa 12 Ostrowiec Św. 
tel. 507 585 555, 502 498 185
kersh@kersh-wagi.pl
kersh.biuro@vp.pl 

www.kersh-wagi.com.pl
www.kersh.pl

	 wagi samochodowe stalowe 
	 wagi samochodowe betonowe 
	 wagi pomostowe
	 wagi inwentarzowe  
	 produkcja, serwis, legalizacja

Waga samochodowa Kersh ze stalowymi najazdami i stalowym pomostem na 
terenie wytwórni pasz
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W
zrost znaczenia branży rolni-
czej wymusza na przedsiębior-
cach modernizację istnieją-

cego parku maszynowego. Innowacyjność 
obejmuje również szeroką gamę urządzeń 
wagowych.

Precia Molen związana jest z  branżą 
wagową od ponad 147 lat. Zajmuje się pro-
dukcją komponentów wagowych, między 
innymi mierników i  czujników tensome-
trycznych jak również gotowych urządzeń 
wagowych. Oferta obejmuje dużą grupę 
produktów znajdujących zastosowanie 
w branży rolniczej, wśród których są wagi:
l  analityczne i  laboratoryjne, pozwa-

lające na określenie składu jakościo-
wego skupowanych surowców;

l  do sprzedaży bezpośredniej, używane 
w handlu detalicznym i hurtowym;

l  platformowe, w  zakresie ważenia 
od 3 do 6000 kg, w  szerokiej gamie 
rozmiarów, wykończenia i  zabudowy 
pomostów wagowych;

l  podkładkowe, służące do określenia 
orientacyjnej wagi pojazdów i przewo-
żonych towarów;

l  przesypowe, wykorzystywane do 
przeważania produktów sypkich przy 
zachowaniu dokładności i wydajności;

l  samochodowe, pozwalające na precy-
zyjne ważenie kompletnych zestawów 
pojazdów o masie do 80 t;

l  zbiornikowe, pozwalające na waże-
nie składowanych i  wydawanych 
produktów;

l  przenośnikowe i uniwersalne zestawy 
montażowe, do zabudowy na trans-
porterach produktów sypkich o różnej 
granulacji i wydajności.

Nowatorskie urządzenia 
wagowe

Dwa przykłady dozowników wagowych

Waga przesypowa wykorzystywana do przeważania produktów sypkich przy 
zachowaniu dużej dokładności i wydajności

Fot. Precia M
olen

Fot. Precia M
olen
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Ponad 20 lat działalności na polskim 
rynku pozwoliło firmie Precia Molen na 
wdrożenie wielu nowatorskich rozwiązań, 
podnoszących jakość i wydajność produk-
cji rolniczej.
Produkowana elektronika wagowa i stoso-
wane rozwiązania mechaniczne pozwalają 
na modernizację istniejących układów 
wagowych jak również łatwą integrację 
z  systemami automatyki. Wprowadzenie 
swobodnie programowalnych terminali 
wagowych I400/I410 pozwala na zaspo-
kojenie potrzeb wymagających użytkowni-
ków i integratorów systemów wagowych.
Zastosowanie systemów samoobsługo-
wych BI400 umożliwia wykonywanie 
ważeń bez udziału operatora z  zapew-
nieniem komunikacji na styku człowiek/
maszyna. Rozwiązania takie pozwalają 
zaoszczędzić czas oraz obniżyć koszty 
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie bez znaczenia dla obniżenia kosz-
tów jest też wysoka jakość oferowanych 
produktów, gwarantująca niezawodność 
pracy, dokładność i  powtarzalność 
pomiaru oraz satysfakcję każdej ze stron 
uczestniczących w  transakcji. Wiele 
rozwiązań standardowych uwzględnia 
specyfikę danej branży np. stosowane 

są zabezpieczenie przewodów przed 
gryzoniami, dodatkowe zabezpieczenia 
przepięciowe, odporność na wysoką tem-
peraturę i wilgotność.

Większość urządzeń znajdujących się 
w  ofercie Precia Molen dostępnych jest 
w wykonaniu do pracy w strefach zagroże-
nia wybuchem pyłu lub gazu. q

BETONOWE I STALOWE 
WAGI NAJAZDOWE

Waga samochodowa, pozwalająca na precyzyjne ważenie kompletnych zestawów 
o masie do 80 t

Fot. Precia M
olen
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irma Faska jest producentem 
różnego rodzaju urządzeń małej 
mechanizacji rolnictwa (agregaty 

do bielenia, roztwarzaczo-dozowniki 
do odpajania cieląt, aplikatory do zaki-
szania pasz, zaprawiarki ziemniaków, 
koryta – stoły paszowe, aplikatory do 
marchwi, aplikatory dodatków płynnych 
dla mieszalni pasz, agregaty do dezyn-
fekcji, kurtyny dezynfekcyjne, instalacje 
natryskowe).
Roztwarzaczo-dozowniki do odpoju cieląt 
służą do szybkiego roztwarzania środka 
mlekozastępczego i innych dodatków roz-
puszczalnych w wodzie oraz dokładnego 
dozowania pójła do wiaderek lub innych 

naczyń. Faska produkuje trzy modele 
roztwarzaczo-dozowników: Rodoz 80, 
Rodoz 150, Rodoz 250. Na zamówienie 

może wyprodukować stacjonarny roztwa-
rzaczo-dozownik Rodoz 500 – o  pojem-
ności 500 l.

Roztwarzaczo-dozowniki  
Faska

10

Fot. Faska

Najważniejsze dane techniczne roztwarzaczo-dozowników

Model Rodoz 80 Rodoz 150 Rodoz 250

Wymiary (dł.xszer.xwys.) [cm] 110x70x130 150x75x135 220x80x130

Ciężar [kg] 55 90 150

Pojemność zbiornika [l] 80 150 250

Czas roztwarzania [min] 1–3 2–4 5–10

Przepływ pójła [l/min] do 30 do 40 do 50

Podgrzewanie wody (do 40°C) nie tak/nie tak/nie

Czas grzania wody [godz.] – 4–6 8–12
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Roztwarzaczo-dozownik Rodoz 80 jest 
bardzo prostym w  obsłudze, mobilnym 
i niezawodnym urządzeniem. Roztwarza-
nie środka mlekozastępczego lub innych 
dodatków rozpuszczalnych w  ciepłej 
wodzie trwa bardzo krótko, a  dokładnie 
wymieszany roztwór jest natychmiast 
gotowy do dozowania. Rodoz 80 jest sta-
bilny, łatwo i szybko można go przemiesz-
czać a  także bardzo dokładnie umyć. 
Posiada optymalny kształt i  wysokość 
zbiornika.
Model Rodoz 150 służy do obsługi 
większej ilości cieląt. Może mieć auto-
nomiczny system podgrzewania wody, 
który utrzymuje żądaną temperaturę (do 
40°C) przy pomocy termostatu. Odpo-
wiednio dobrane ogumienie, dwa koła 
samoskrętne, szeroka rama umożliwiają 
łatwe manewrowanie wózkiem. Na nie-

równej powierzchni urządzenie można 
utrzymać przy pomocy blokady kół. 
Kształt zbiornika i  materiał, z  którego 
jest wykonany gwarantują minimalne 
straty ciepła przy niskiej temperaturze 
otoczenia.
Do obsługi bardzo dużej ilości cieląt 
służy roztwarzaczo-dozownik Rodoz 
250. Roztwarzanie może odbywać się 
w  zbiorniku o  pojemności 250 l (wersja 
mobilna) lub w oddzielnym roztwarzaczu 
(wersja stacjonarna). W przypadku braku 
własnej ciepłej wody możliwe jest w  tym 
przypadku zastosowanie autonomicznego 
systemu grzewczego z  elektrycznym 
wymiennikiem ciepła o  mocy 2000 W 
(ASG) lub podgrzewanie wody za pomocą 
podgrzewacza przepływowego.
W  każdym urządzeniu roztwarzanie 
jest szybkie i  skuteczne ze względu na 

to, że środek mlekozastępczy w  formie 
proszku jest wciągany przez mieszadło 
z  powierzchni wody w  głąb zbiornika. 
Układ ciągłego mieszania roztworu 
w czasie utrzymuje pójło w jednakowym 
stężeniu i  uniemożliwia jego rozwar-
stwianie się.
Dużą zaletą roztwarzaczo-dozowników 
jest sposób grzania wody. Odbywa się 
autonomicznie i  nie jest związany bez-
pośrednio z  innymi czynnościami obsłu-
gowymi. Funkcja roztwarzania i  funkcja 
dozowania są rozdzielone i  narzucają 
się same, ponieważ wynikają z  budowy 
maszyn. Po wsypaniu proszku do wody 
roztwarzanie trwa 1-3 minut w zależności 
od nastawionych obrotów. Natychmiast 
po roztworzeniu pójło jest gotowe do 
dozowania (w  czasie podawania jest 
mieszane automatycznie). Inne zalety to 
czytelna obsługa, łatwe przemieszczenie, 
szybkie dozowanie, zasilanie 230 lub 12 V 
(z akumulatora) i wspomniane już proste 
mycie. Urządzenia obsługiwane są przez 
jedną osobę, w wyjątkowych przypadkach 
przez dwie.
Dużo uwagi producent przyłożył do 
kwestii bezpieczeństwa. Wszystkie 
elementy wirujące pracującego roztwa-
rzaczo-dozownika znajdują się w  środku 
zbiornika, a  ciągła recyrkulacja roztworu 
roboczego uniemożliwia powstanie ude-
rzenia hydraulicznego. Dodatkowo na 
bezpieczeństwo obsługi wpływają blokada 
kół stałych wózka, przewód elektryczny 
zasilający w  grubej gumie oraz bryzgosz-
czelna wtyczka. q

Mobilny, prosty w obsłudze roztwarzaczo-
dozownik Rodoz 80

Większy Rodoz 150 może być wyposażony w autonomiczny system 
podgrzewania wody

Dozowanie odbywa się za pomocą pistoletu

Fot. Faska
Fot. Faska

Fot. Faska
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F
irma KH-kipper wyprodukowała spe-
cjalną zabudowę samowyładowczą 
do transportu podłoża pod uprawę 

pieczarek. Zabudowa została dostarczona 
odbiorcy na podwoziu Renault Trucks 6x4 
z 2-osiową przyczepą.
Aby wilgotne torfowe podłoże zacho-
wało w  czasie transportu odpowiednią 
temperaturę i  nie uległo kłopotliwemu 
zamarznięciu, podłogi skrzyni na pod-
woziu i przyczepie są podgrzewanie spa-
linami. Dodatkową ochronę specjalnego 
ładunku stanowi izolacja podłogi i  burt 
z  wełny mineralnej. Od góry ładunek 
chroniony jest plandeką. Obie skrzynie 
mają funkcjonalną burtę boczną stero-
waną hydraulicznie. Burta usprawnia 

rozładunek nie zasypując przy tym kół 
pojazdu.
Kompletny zestaw zamówiło jedno z wio-
dących w  Wielkopolsce przedsiębiorstw 

rolniczych specjalizujące się w produkcji 
pieczarek, podłoża do pieczarek, zboża 
i  surówki spirytusowej – firma Hajduk 
Okrywa Sp. J. q

Czym przewieźć podłoże  
pod pieczarki

AGROAGROAGROAGRO18-21 września 2015 r.
Bednary koło Poznania, 
gmina Pobiedziska   AGROAGROAGROwww.agroshow.pl

XVII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

AGROAGROAGRO
XVII Międzynarodowa Wystawa RolniczaXVII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

AGRO SHOW
2015AGRO

WSTĘP WOLNY
BEZPŁATNY PARKING

DARMOWY KATALOG WYSTAWY

DOFINANSOWANIE
DOJAZDÓW GRUPOWYCHAGROAGROWYSTAWA CZYNNA: 

PIĄTEK - NIEDZIELA  900 - 1700

PONIEDZIAŁEK  900 - 1300

DZIEŃ DLA PROFESJONALISTÓW

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń, 

tel.  56/ 651 47 40, fax 56/ 651 47 44, biuro@pigmiur.pl

Organizator
Patronat
Honorowy

Zabudowa samowyładowcza KH-kipper do transportu podłoża pod uprawę pieczarek 
na podwoziu Renault Trucks 6x4 z 2-osiową przyczepą

Fot. KH
-kipper
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M
agna Tyres Poland wchodzi 
w  ósmy rok swojej działalności 
na polskim rynku. Firma została 

założona w 2008 roku jako oddział holen-
derskiego koncernu produkującego ogu-
mienie specjalistyczne, głównie radialne 
opony wielkogabarytowe. Ta grupa 
produktów była i  jest rdzeniem oferty. 
Z czasem jednak ofertę wzbogaciły opony 
SE do wózków widłowych, opony cięża-
rowe do transportu regionalnego, opony 
do podnośników kontenerowych. Ostat-
nie lata wytężonej pracy, jako dostawca 
sprawdzonego i niezawodnego ogumienia 
do wielu ładowarek, wozideł technolo-
gicznych, dźwigów i podobnych urządzeń 
spowodowały, iż grono zadowolonych 
i ponawiających zakupy klientów w Polsce 
i sąsiednich krajach, będących pod opieką 
polskiej spółki, stale rośnie.
Choć w  większości opony wielkogaba-
rytowe kojarzą się głównie z  wielkimi 
kopalniami i  firmami budowlanymi to 
jednak coraz częściej można je także spo-
tkać w dużych gospodarstwach rolniczych 
i  szerzej w  firmach ogólnie związanych  
z przetwórstwem rolno-spożywczym.
Magna Tyres Poland od lat dystrybuuje 
opony, które nie tylko doskonale spisują 

się tam, gdzie podstawą oceny ogumienia 
jest duża odporność na uszkodzenia, ale 
również w te miejsca, gdzie odpowiednia 
trakcja i  możliwość samooczyszczenia 
się opony są podstawowymi kryteriami 
doboru. Dla grupy, do której należą gospo-
darstwa rolne, pieczarkarnie, wytwórnie 
podłoża zastępczego czy kopalnie torfu, 
Magna przygotowała kilka ciekawych 
propozycji opon, które z  jednej strony 

zapewniają dobre parametry odporności 
na uszkodzenia, z  drugiej pozwalają 
cieszyć się doskonałą trakcją na śliskich 
i mało zwięzłych podłożach. Użytkownicy 
podkreślają również fakt, iż opony Magna 
są zdecydowanie bardziej miękkie od 
opon konkurencji co wpływa nie tylko na 
jakość pracy maszyny, ale również kom-
fort operatora.
Pierwszą z  tych opon jest MA02 – cało-
stalowa, radialna opona klasy L3+/E3+, 
trakcyjna, wielozadaniowa o  podwyższo-
nej wytrzymałości i  o  pogłębionym, nie-
kierunkowym bieżniku. Dedykowana jest 
do ładowarek i  wozideł przegubowych. 
Zastosowana mieszanka gumy zapewnia 
odporność na uszkodzenia na twardym 
podłożu. Bark opony zaprojektowany 
został z myślą o poprawieniu trakcji także 
na śliskich, mało zwięzłych podłożach.
Kolejna, to również radialna, całostalowa 
opona oznaczona symbolem MA01. 
Występuje w  podstawowych rozmiarach 
17.5R25, 20.5R25 oraz 23.5R25. Sta-
nowi doskonałą konkurencję dla wciąż 
popularnych, tanich opon diagonalnych 
gwarantując nie tylko znacznie większe 
przebiegi, ale również mniejsze zużycie 
paliwa. Dodatkowymi korzyściami z zasto-
sowania opon radialnych będzie większy 
komfort pracy operatora i mniejsze zuży-
cie elementów zawieszenia. Co więcej, 
technologia radialna znacznie ogranicza 
problem uszkodzeń opony, w tym częstych 
pęknięć promienistych, a  także polepsza 
trakcyjność. Wymienione opony mają 5 
lat gwarancji.
Równolegle z  dystrybucją opon Magna 
klasy Premium, Magna Tyres Poland 
postawiła na dystrybucję tańszego ogu-
mienia radialnego do maszyn budowla-
nych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebo-
waniu rynku na części, dostarcza dobrej 
jakości produkt, w  bardzo korzystnej 
cenie. Opony z  logo MTP pojawiły się 
w  II połowie 2014 roku, a  pierwsze 
sygnały z  rynku dowodzą, iż mimo bar-
dzo niskiej ceny ogumienie to spisuje się 
bardzo dobrze. W  asortymencie opon, 
które swoje zalety ujawniają w grząskim 
i  śliskim środowisku należy wskazać 
model MTP WB03. Jest to całostalowa 
radialna opona produkowana przez firmę 
Magna Tyres, zalecana do trenów nie-
utwardzonych i  gliniastych. Jej atutami 
jest wysoki, otwarty i  bardzo trakcyjny 
wzór bieżnika, ułatwiający poruszanie 
w  grząskim terenie i  przede wszystkim 
zapewniający samooczyszczenie się. q

Opony radialne 
Magna Tyres

Opony radialne, całostalowe Magna MA01 na ładowarce kołowej. Stanowią 
doskonałą konkurencję dla tanich opon diagonalnych. Dają znacznie większe 
przebiegi i mniejsze zużycie paliwa

W asortymencie Magna Tyres Poland, 
godna uwagi jest opona radialna MTP 
WB03, która swoje zalety ujawnia 
szczególnie w grząskim i śliskim 
środowisku

Fot. M
agna

Fot. Magna
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