
NOWOŚCI 

 

WASAT Sp. z o.o. 
 
FertiSat 
 

Serwis FertiSat wspomaga rolników w precyzyjnym, zmiennym nawożeniu 

azotowym. Jako jedyny na polskim rynku oferuje mapy aplikacyjne dla 

pierwszej dawki azotu. Serwis umożliwia satelitarny monitoring pól, jest 

wygodny w użyciu i przystępny cenowo. 
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JOHN DEER POLSKA 
 
Czterogąsienicowy ciągnik rolniczy John Deere 8RX 410 
 
Jeśli priorytetem rolnika jest jak najmniejsze naruszanie gleby, seria 8RX 

będzie najlepszym wyborem. To idealna maszyna do wymagających terenów 

dająca poziom komfortu niespotykany dotąd w branży maszyn rolniczych. 
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AB GROUP 
 
ZBIERACZ KAMIENI TUTKUN KAPLAN 200cm 
 
Zbieracz kamieni TURKUN KAPAN o szerokości roboczej 200cm dostępny w 

nowej osłonie. Zmianie uległa konstrukcja tylnej ściany i dna zbiornika, co 

pozwala na jeszcze skuteczniejsze odsiewanie ziemi. 
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AB GROUP 
 

ŁADOWARKA PRZEGUBOWA FIMAKS LS33 o mocy 33KM 
 
Mała, kompaktowa, ładowarka przegubowa o szerokości poniżej 100cm już 

dostępna. Maszyna wyposażona jest w silnik Perkins (33KM), ma wysięg 

240cm i udźwig 650kg. 
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AB GROUP  



 
PNEUMATYCZNY SIEWNIK PUNKTOWY OZDOKEN VPKT-DG8 (8-
rzędowy) 
 
Większy 8-rzędowy brat popularnego siewnika na ramie teleskopowej VPKT-

DG już dostępny. Siewnik posiada jednolity zbiornik nawozowy 900L z 

tworzywa lub stali nierdzewnej i możliwość hydraulicznej regulacji rozstawu 

rzędów w zakresie 45-75cm. 
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ZAKŁAD PRODUKCJI FOLII EFEKT PLUS SP. Z O.O. 
 
AgroWrap - folia do sianokiszonki 
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SANITBIOTECH SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 
 
JANOBIO - INNOWACYJNY ŚRODEK WIRUSOBÓJCZY 
 

JANOBIO to innowacyjny produkt wirusobójczy, w szczególności w kontekście 

zwalczania wirusa ASFV, którego niszczy w czasie 3-10 min. Wykazuje 

niespotykaną skuteczność, a zarazem jest wyjątkowo bezpieczny dla ludzi, 

zwierząt i środowiska. 
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HATHOR SP. Z O.O 
 

Agrirepel® Wrap 
 

Agrirepel® Wrap to najwyższej jakości klasyczna folia do owijania balotów 

wzbogacona dodatkiem, który odstrasza gryzonie i ptaki. Jest ekologiczna, 

bezpieczna dla środowiska, odstraszanych szkodników, ludzi i pasz. Nadaje się 

do recyklingu. 
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AIDPOL Sp. z o.o. 
 
Ręczna brykieciarka 
 
Ręczna brykieciarka jest urządzeniem, które umożliwia ręczne 

wyprodukowanie własnego brykietu. Dzięki innowacyjnej budowie, 

brykieciarka może jednocześnie „wyprodukować” cztery lub osiem brykietów. 

Brykieciarka to również beznarzędziowe urządzenie.  
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ORLANDI POLAND SP. Z O.O. SP. K.  
 

SIGMA SMART – WÓZEK DOLLY DO ZACZEPIANIA NACZEP 
 

-zoptymalizowana funkcjonalność 

-dwuosiowa lub jednoosiowa 

-najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne 

-nowoczesna solidna konstrukcja 

-ergonomiczny - ułatwia proces zaczepiania przewozu i wyładunku 

-najwyższej jakości komponenty 
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Mescomp 

 

Komputer do opryskiwacza w systemie Isobus 

 

Mescomp zaprezentuje pierwszy polski komputer roboczy do opryskiwacza w 

standardzie Isobus. Komputer realizuje automatyczną regulację dawki oraz 

sterowanie 9 sekcjami z wykorzystaniem sygnału GPS. Ponadto umożliwia 

rozkładanie belki (9 funkcji). 
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