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PŁOCK

ul. Sierpecka 10

24 262 50 63
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Szosa Turecka 8

62 751 00 30 / 36
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ul. Krośniewicka 30

24 337 11 10 / 11

OSIĘCINY

ul. Rataja 2

600 897 021

Części zamienne

nawozy i materiał siewny
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PROW

najświeższe
informacje

Dotacje na usługi rolnicze
wciąż do wzięcia.

Jesteś przedsiębiorcą? Świadczysz usługi rolnicze
i chcesz rozwijać swoją działalność? Do 20 listopada br. w oddziale regionalnym ARiMR możesz złożyć
wniosek o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości rozwój usług rolniczych”.
Możesz zmodernizować swój park maszynowy, korzystając z dotacji na zakup maszyn, w tym:
• ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni
polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep
rolniczych,
• przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin.
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O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna,
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe
przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą
obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących
kodów PKD:
01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów
i hodowlę zwierząt gospodarskich,
01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.
przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku.
Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub
leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do
zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających
sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia
systemu zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu,
który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.
Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości,
rzeczy używanych, jak także kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
Z pomocy wykluczone są podmioty które otrzymały
wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013. Warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.
O kolejność przysługiwania pomocy (odrębnie dla
województwa mazowieckiego i łącznie pozostałych
województw) decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru: innowacyjność; ograniczenie niekorzystnego
oddziaływania na środowisko; realizacja inwestycji
w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym; nieuzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata
2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach tych działań.
Poprzedni nabór wniosków o pomoc na rozwój usług
rolniczych, który odbył się w 2016 r., cieszył się dużą po-
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pularnością. Do ARiMR wpłynęło ok. 1,9 tys. wniosków
na łączną kwotę 790 mln zł, z czego zawarto blisko 1,3
tys. umów na łączną kwotę prawie 547 mln zł.

Dopłaty bezpośrednie
16 października ARiMR rozpoczęła
wypłatę zaliczek na poczet płatności
bezpośrednich i po raz pierwszy
zaliczek na poczet płatności
obszarowych PROW.
Po dwóch dniach do rolników wysłano
636 mln zł w ramach zaliczek
na poczet dopłat bezpośrednich
i 210 mln zł w ramach zaliczek na
poczet płatności obszarowych PROW.
Agencja przewiduje, że do końca
października przekaże rolnikom
ok. 3,66 mld zł w ramach zaliczek
z tytułu tegorocznych dopłat
bezpośrednich.
Zaliczki w 2019 r. przekazywane są na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku
dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc. stawki, 85
proc - w przypadku płatności PROW.
Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna,
płatność ekologiczna oraz premia pielęgnacyjna i premia
zalesieniowa) jest zakończenie kontroli administracyjnej,
a w przypadku zaliczek płatności bezpośrednich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu.
Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019
r., a od dnia 2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności
końcowych.
Pula środków przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega
się ok. 1,317 mln rolników. Z kolei maksymalna kwota na
realizację płatności obszarowych PROW to ok. 2,86 mld
zł, o te płatności wnioskuje ok. 975 tys. rolników.
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nowość w ofercie
Mamy zaszczyt pochwalić się rozszerzoną ofertą o maszyny budowlane marki New Holland!
Brand znany do tej pory głównie dzięki niebieskim ciągnikom i żółtym kombajnom wprowadził niedawno do
krajowej sprzedaży ładowarki, koparki i koparko-ładowarki. Rolserwis jako jeden z nielicznych dealerów oferuje je już na rynku polskim.
Podstawą filozofii maszyn jest nowoczesne rolnictwo
i funkcjonalność. Produkty sprawdzą się w każdym specjalistyczny zadaniu.

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

Wszechstronne i kompaktowe ładowarki kołowe serii C
marki New Holland to zupełnie nowa konstrukcja. Cztery modele przegubowego zakresu skrętnego o mocy
58 KM – 75 KM i ciężarze roboczym od 4,9 t do 5,9 t, do
wysokości odpowiednio 3,1 m – 3,4 m, oferują wysoką
wydajność w bardzo zwinnym pakiecie.

MINI KOPARKI GĄSIENICOWE

Mini koparki gąsienicowe New Holland mają udźwig od
1,7 do 6,0 ton. W ofercie znajdują się modele z zadaszeniem lub kabiną, o konstrukcji nadwozia, która sprawia,
że kabina obraca się w obrębie obrysu maszyny. Sprzęt
nadaje się do kształtowania krajobrazu, prac komunalnych, rolnictwa, ogrodnictwa, szkółek, winnic, zarządzania nieruchomościami i generalnego wykonawstwa.

KOPARKO-ŁADOWARKI

Te maszyny to wybór do ładowania, stopniowania,
chwytania, podnoszenia, wykopywania, kopania, sadzenia i wiercenia otworów, a ta lista jeszcze się nie kończy.
Przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, zajmujące się
architekturą krajobrazu lub odwadnianiem i nawadnianiem potrzebują wszechstronnego i oszczędnego sprzętu. Model B115 C ze sterowanymi wszystkimi kołami doskonale sprawuje się w wymagających warunkach, bez
zbędnych kompromisów w kwestii zwrotności.

ŁADOWARKI TELESKOPOWE SERII TH

Nową serię TH wyróżnia nowoczesna, bardziej komfortowa kabina o lepszym zawieszeniu i większej widoczności, zapewniająca zawsze maksymalną wydajność. Nowe
reflektory wykonane w technologii LED dostarczają strumień światła o mocy 25 000 lumenów i pozwalają zamienić ciemną noc w jasny dzień, dzięki czemu zwiększają
wydajność i bezpieczeństwo pracy.
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Zbiorniki na nawozy płynne
firmy AgriMaster®
Zbiorniki AgriMaster® o pojemności
od 9 000 - 27 000 litrów firmy Kingspan
Environmental to idealne rozwiązanie
w zakresie magazynowania
i dystrybucji nawozów płynnych
dla gospodarstw rolnych.
Charakterystyczną cechą rynku nawozów płynnych jest
sezonowość zakupów i związane z nią wahania cen. Posiadanie zbiornika o dużej pojemności pozwala na realizację dostaw całocysternowych oraz zaopatrzenie się
w nawozy płynne, gdy ich cena jest najniższa.
Długotrwałe magazynowanie nawozów płynnych nie
jest proste. Nieprawidłowe przechowywanie może obniżyć ich wartość użytkową. Przechowywanie nawozów
w zbyt wysokich temperaturach powoduje ich utlenianie, a w zbyt niskich – przemrożenie. Magazynowane
w niewłaściwych warunkach nawozy płynne ulegają
rozwarstwieniu, które może prowadzić do tworzenia się
nierozpuszczalnego osadu. Składniki mineralne zawarte w osadzie nie tylko nie są efektywne – niedostępne
dla roślin, ale także mogą doprowadzić do uszkodzenia
wykorzystywanego sprzętu tzn.
zapychać dyszę opryskiwacza.
Kolejnym problemem jest znalezienie miejsce na posadowienie
na terenie gospodarstwa zbiornika o tak dużej pojemności ze
względu na jego gabaryty.
Zbiorniki AgriMaster® są idealnym rozwiązaniem obu problemów. Ich polietylenowa
konstrukcja zapewnia dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie
UV. Podczas gdy stalowe zbiorniki z czasem korodują i wyglądają nieestetycznie, zbiorniki
AgriMaster® utrzymują wysoką
jakość, chroniąc przechowywane nawozy płynne bez konieczności prowadzenia prac konserwacyjnych. Dużymi zaletami
zbiorników AgriMaster® są także:
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kompaktowa konstrukcja i nowoczesny design.

Pomimo dużej pojemności AgriMaster® 27 000 l zajmuje stosunkowo niewiele miejsca, pozwalając na
najkorzystniejsze wykorzystanie przestrzeni, ponieważ jego wielkość została optymalnie dopasowana do
podstawy produktu.
Zbiorniki AgriMaster® dostępne są w opcji jednopłaszczowej oraz dwupłaszczowej. Produkty objęte
są 10-letnią gwarancją.

Firma Rolserwis

jako dystrybutor powyższych produktów

proponuje Państwu
(na zasadach dzierżawy)
przekazać do użytkowania
zbiorniki o pojemności
22 000 litrów lub 27 000 litrów.
Dzierżawa przewidziana jest
na okres od 3 do 5 lat i wymaga
spełnienia dwóch warunków
w tym okresie:
· zatankowanie trzy razy w roku
(pełnego auta całocysternowego) nawozu z Rolserwis do
zbiornika
· wnoszenie opłaty za dzierżawę
zbiornika (kwartalnie, półrocznie) w umownej wysokości.

Po upłynięciu okresu
dzierżawy zbiornik zostaje
Państwa własnością.
W celu uzyskania szczegółowych informacji
i wyceny zbiorników zapraszamy
do Działu Nawozów: 600 343 925

ROLSERWIS

Pokazy
polowe

Poniżej prezentujemy relację
z październikowych pokazów polowych
z zaprzyjaźnionego gospodarstwa spod Płocka.
Pole w uprawie bezorkowej od 6 lat, kukurydza siana
w systemie strip till.
Na pokazach można było obejrzeć zbiór kukurydzy na
ziarno oraz maszyny do uprawy bezpłużnej.

Mieliśmy przyjemność zaprezentować pracę:
•
•
•
•
•
•
•

Kombajnu CX 5.80
Ciągnika T8.320 z przyczepą Wielton Tridem
Kombajnu TC 5.70
Ciągnika T6.155 z rozdrabniaczem Bk
Ciągnika T7.185 z gruberem Expom Ajax Trio 3.0
Ciągnika T7.210 z siewnikiem Sitera
Ciągnika T7.270 z Espro

Uprawa bezorkowa

Uprawa bezorkowa nazywana jest często uproszczoną
lub zredukowaną, gdyż zmniejsza liczbę zabiegów uprawowych. Bezpłużny system uprawy polega na spulchnianiu i mieszaniu gleby bez konieczności jej odwracania.
Sposób ten polecany jest szczególnie w płodozmianach uproszczonych z przewagę zbóż, na terenach
pagórkowatych, a także przy niskich i nierównomiernie rozłożonych opadach atmosferycznych. Sprawdza
się na glebach zadbanych, zasobnych w wapń i materię organiczną.
W tej technologii uprawę wykonują kultywatory o sztywnych zębach, brony talerzowe, wirnikowe, spulchniacze
lub inne maszyny uprawowe, które umożliwiają intensywne, lecz płytkie mieszanie odbywające się zaraz po
zbiorze roślin. W uprawie pożniwnej stosowane są kultywatory-grubery o sztywnych zębach zakończonych gę-
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siostopkami, z sekcją talerzy i wałem strunowym. Reszta
tworzy na powierzchni pola mulcz, który chroni glebę
i ma dobroczynne działanie na jej właściwości.

Korzyści?

• Zmniejszenie erozji wodnej i wietrznej gleby
• Większe zatrzymywanie wody i substancji organicznych
w glebie
• Podniesienie aktywności mikroorganizmów glebowych
• Oszczędność paliwa
• Zmniejszenie energochłonności i kosztów produkcji
oraz skrócenie czasu przygotowania pola do siewu
• Zatrzymywanie nawozów i środków ochrony
w wierzchniej warstwie gleby
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Oferty specjalne

Pługi obracalne
Oferty specjalne

MULTI-MASTER 113 3E/4E/5 T
MULTI-MASTER 113 3E/4E/5 NSH

Finansowanie 24 miesiące,
Raty płatne co kwartał,
Wpłata 10% kwoty netto,
Pługi obracalne
Oprocentowanie
MULTI-MASTER
113 3E/4E/5 T 0%.
MULTI-MASTER 113 3E/4E/5 NSH

Finansowanie 24 miesiące,
Raty płatne co kwartał,
Wpłata 10% kwoty netto,
Oprocentowanie 0%.

Zestawy uprawowo-siewne

zakupHR/HRB/CD
maszyny
z Kuhn Finance
+ INTEGRA/SITERA/VENTA
Finansowanie
18 miesięcy,
Zestawy
uprawowo-siewne

Raty płatne
co pół roku, pierwsza
HR/HRB/CD
+ INTEGRA/SITERA/VENTA

rata płatna po 6 miesiącach,
Wpłata1825%
kwoty netto - oprocentowanie 1,99%.
Finansowanie
miesięcy,
Raty płatne co pół roku, pierwsza rata płatna po 6 miesiącach,
Wpłata 25% kwoty netto - oprocentowanie 1,99%.
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również rodzaj gleby. Tzn. na glebach lżejszych (m. in. składników, zwłaszcza występujące w podglebiu, bo
gdy w podglebiu znajduje się piasek) następują większe jest to praktycznie niemożliwe na wiosnę. Warto także
straty składników pokarmowych w wyniku wymywania, wiedzieć, że kukurydza w optymalnych warunkach może
co ma szczególne znaczenie przy nawożeniu siarką zbudować system korzeniowy, który przerasta glebę
i magnezem, które to stosunkowo łatwo przemieszczają nawet powyżej jednego metra. Jeżeli przed posianiem
się w profilu glebowym, a tym samym są podatne na kukurydzy
mamy
odpowiednio
przygotowane
straty. Dlatego podczas stosowania nawozów łatwo stanowisko, to przed, w trakcie, a także po siewie przede
rozpuszczalnych, z których szybko uwalnia się siarka wszystkim trzeba zadbać o racjonalne nawożenie
PLN BRUTTO
DIADEMazotem,
Nr kat. 238978
a także o startowe nawożenie
składnikami
i magnez, wskazane jest wykonanie nawożenia
wiosną. Na glebach z niską zasobnością nawożenie pierwszoplanowymi (fosfor, potas) i drugoplanowymi
trzeba wykonać bezpośrednio po zbiorze rośliny (magnez, siarka). Natomiast w początkowych fazach
• Środek naturalny pochodzenia roślinnego
przedplonowej, a nawet przed siewem przedplonu, gdyż wzrostu nie możemy zapomnieć o jej dokarmianiu,
• Biodegradowalny
tylko wówczas można efektywnie uzupełnić niedobory
szczególnie cynkiem i borem.

45.00
/10L

PŁYN KONSERWUJĄCY
OPRYSKIWACZE

•
•
•
•
•
•

Pochodzenie w 100% z produktów francuskich
Bezpieczny dla środowiska
Bezpieczny dla użytkownika
Dopuszczony do kontaktu z żywnością
Chroni przed zamarzaniem
Umożliwia wewnętrzne
czyszczenie opryskiwacza
Środek naturalny pochodzenia roślinnego • Zapobiega wysuszaniu uszczelek
Biodegradowalny
TO
• Chroni elektrozawory,
dysze.
BRUT
pln
Pochodzenie w 100% z produktów francuskich
• Zapobiega korozji
Bezpieczny dla środowiska
pomp i węży
Nr kat. 238978
Bezpieczny dla użytkownika
•
Rozpuszcza
pozostałości
Dopuszczony do kontaktu z żywnością
produktów
fitosanitarnych
Chroni przed zamarzaniem
Umożliwia wewnętrzne czyszczenie opryskiwacza
• Zmniejsza ryzyko
Zapobiega wysuszaniu uszczelek
zatykania dysz
Chroni elektrozawory, dysze.
• Zawiera zielony pigment do
Zapobiega korozji pomp i węży
kontroli przepływu
Rozpuszcza pozostałości produktów fitosanitarnych
• Opracowany,
Zmniejsza ryzyko zatykania dysz
Zawiera zielony pigment do kontroli przepływuwyprodukowany
i zapakowany
we Francji
Opracowany, wyprodukowany i zapakowany we
Francji

PŁYN KONSERWUJĄCY OPRYSKIWACZE
DIADEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L
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3 lata

spokojnego snu, dzięki
dodatkowej ochronie
serwisowej.

Po pierwsze
profesjonalizm
Awaria ciągnika?
Kombajnu? Prasy?
Maszyny towarzyszącej?
To nic strasznego!

Skontaktuj się
z serwisem w jednej
z naszych lokalizacji

Opowiedz o awarii.

Dotyczy modeli:

T5.100, T6.125S, T6.160 i T7.165S*
Ustal dogodny
termin naprawy.
Ciesz się w pełni
sprawnym sprzętem,
gdy tego potrzebujesz.

JUŻ OD 0%

pakiety dedykowane ciągnikom
NEW HOLLAND · pakiet zapewnia
stały koszt przeglądów · ciągnik jest
pod opieką serwisu
Profesjonalne wsparcie techniczne
· Brak zmartwień o dodatkowe koszty związane z usunięciem usterki
· Przekazanie umowy nowemu
nabywcy przy odsprzedaży maszyny
· Wysoka jakość naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym

Stary ale jary

Kupiłeś ciągnik przed 2014 rokiem?
To oferta dla Ciebie!
Skontaktuj się z naszym serwisem i umów się na bezpłatną weryfikację jego kondycji:
•
•
•

Układ hamulcowy
Układ hydrauliczny
Układ napędowy

•
•
•

Układ elektryczny
Układ kierowniczy
Silnik

24 269 71 25

www.newholland.pl
* Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Oferta ograniczona czasowo. Ilość maszyn ograniczona. Szczegółowe informacje u Twojego Dealera New Holland.

KALISZ

668 446 546

KUTNO

600 347 618
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Nowe technologie i młodzi
rolnicy z Marszewa

Jako polska firma, o stabilnych podstawach z poczuciem odpowiedzialności społecznej,
co roku staramy się czynnie wspierać jednostki edukacyjne. Po raz kolejny mieliśmy
okazję prezentować użyteczność sprzętów rolniczych uczniom szkół m.in w Marszewie.
Młodzi rolnicy mogą w praktyce poznać zalety nowoczesnych maszyn. Ostatnie spotkanie prowadzono
w oparciu o siewnik Espro marki Kuhn oraz ciągniki New Holland.
Jesteśmy dumni, że ściśle współpracujemy z placówkami oświatowymi i możemy wspierać
edukację przyszłych rolników.
Wszystkich uczniów szkół rolniczych zapraszamy do kontaktu w kwestii praktyk!

Rozwijamy się!

Już wkrótce zapraszamy do nowego punkt Rolserwis!
Osięciny, Stacja PKP 8
toruń

Osięciny, Stacja PKP 8

Poznań

warszawa
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Niezmiennie New Holland!
W połowie sierpnia wybraliśmy się w odwiedziny do
gospodarstwa Pana Mirosława, które znajduję się we
wsi nieopodal Żychlina. Pan Mirosław zakupił w maju
tego roku w kutnowskim oddziale firmy Rolserwis
ciągnik New Holland T4.75.
Gospodarz od kilku lat użytkuje inny ciągnik New Holland - T4.85, z którego jest bardzo zadowolony. W pełni
wydajna praca maszyny przyczyniła się do decyzji o uzupełnieniu parku maszynowego o kompaktowy 75-cio
konny ciągnik do lżejszych prac w gospodarstwie. Nowy
nabytek New Holland T4.75 jest chwalony przez rolnika
oraz dwóch jego synów za wyjątkową zwrotność, widoczność z kabiny, jak i niskie zużycie paliwa. Spalanie
wynosi średnio 4 l/h, a przy lżejszych zadaniach, tzn. pracując oszczędnie Lewandowscy osiągają wynik 2,5l/h.
Ciągnik pracuje m.in.:
• z opryskiwaczem zawieszanym o pojemności 800l,
• rozsiewaczem zasypywanym toną nawozu,
• przetrząsaczem
• i zgrabiarką karuzelową.
Wcześniej zabiegi wykonywał większy traktor T4.85
o mocy 86 KM, pracujący teraz z beczką 6 tys. litrów oraz
3 metrowym agregatem uprawowo siewnym. Wykonuje też prace transportowe. Większy ciągnik zużywa przy
tych pracach średnio 7l/h, przepracował już 1500 h.
Nowy traktor jest świetnym uzupełnieniem parku maszynowego, ponieważ w gospodarstwie o powierzchni
37 ha, które zajmuje się hodowlą bydła mlecznego, pracy nie brakuje. Mniejszy New Holland posiada ogumie-

Spalanie wynosi
średnio 4 l/h, a przy
lżejszych zadaniach, tzn.
pracując oszczędnie
Lewandowscy osiągają
wynik 2,5l/h.
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autor: Łukasz Myszkowski
nie w rozmiarze 11,2R24 z przodu i 12,4R36 z tyłu. Przy
rozstawie kół wynoszącym 135 cm pozwala to na wykonywanie zabiegów w burakach cukrowych, które są
uprawiane w gospodarstwie Pana Mirosława.
Na dodatkową pochwałę zasługuje funkcja lift-o-matic,
która usprawnia sterowanie podnośnikiem i wykonywanie uwroci. Gospodarze doceniają także elastyczny
silnik, dzięki któremu ciągnik sprawnie wchodzi na obrotach pod obciążeniem.
New Holland T4.75 Państwa Lewandowskich posiada
przekładnię z 12 biegami do przodu i 12 do tyłu. Dzięki
rewersowi hydraulicznemu zmiana kierunku jazdy odbywa się bez użycia sprzęgła. Mechanicznie sterowany
podnośnik posiada udźwig 3000 kg na końcówkach cięgieł i zewnętrzne sterowanie przy błotniku.
Komfortowa klimatyzowana kabina wyposażona w fotel
amortyzowany pneumatycznie zapewnia bardzo dobre
warunki pracy dla operatora. Ciągnik od maja do sierpnia przepracował 100 h i, jak twierdzą gospodarze, praca
nim to czysta przyjemność.

T4.75
Silnik

4 cylindry 3400cm3

Udźwig podnośnika

Max 2760 kg

foto
Moct4.75
znamionowa
75 KM przy 2300 obr/min
SEPARATOR
Maksymalny moment obrotowy 309 Nm przy 1500 obr/min
Miesiąc wcześniej swojego drugiego New HolPrzekładnia powershuttle
12x12 40 km/h
landa odebrał Pan Witold z Kaźmierkowa. Odwiedziliśmy
Hydraulika
zewnętrzna
47l/min nowego nabytku
go,
aby zapytać
o wrażenia dotyczące
Ilość
wyjść
hydraulicznych
Max 3+1
New Holland T5.105.
WOM

540/540E

Rozstaw osi

2132 mm

Min wysokość

2409 mm

Minimalna masa z kabiną 4WD

2830 kg bez obciążników

MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNE
Pan Witold posiada 10 letni ciągnik TD5050, którym
przepracował już 10400 h. Nie dziwi nas fakt, że ponownie zdecydował się na ciągnik marki New Holland.
Maszyny pracują na 40 ha oraz obsługują stado bydła mlecznego. Nowy ciągnik T5.105 ma 107 KM mocy
i przekładnię z rewersem elektrohydraulicznym, oferującą 24 przełożenia w obu kierunkach. Sprzęgło w kąpieli
olejowej z 3 stopniową regulacją agresywności pracy zapewnia, jak przyznaje gospodarz, dużo większy komfort
pracy w porównaniu do starszego ciągnika. Nie ma potrzeby użycia pedału sprzęgła do zmiany kierunku jazdy.
Traktor posiada dodatkowo przełożenie zmieniane pod
obciążeniem, co ułatwia dobranie odpowiedniej prędkości pracy. Podnośnik T5.105 posiada udźwig na końcówkach 4400 kg i jest sterowany elektrohydraulicznie. Na
błotnikach znajdują się przyciski do obsługi podnośnika
ułatwiające agregowanie maszyn. Rozmiar ogumienia
z przodu to 440/65R24 a z tyłu 540/65R34. Szerokie ogumienie zapewnia dobry uciąg i niski jednostkowy nacisk
na podłoże. Oznacza to, że ciągnik sprawdzi się dobrze
w pracach uprawowych jak i w pracy w wilgotnych wa-

y
m
e
j
u
k
ę
i
Dz
e
i
n
a
f
u
a
z
za

ROLSERWIS

runkach glebowych. T5.105 funkcjonuje w gospodarstwie od kwietnia i pracował:
• z prasą zwijającą,
• beczką asenizacyjną
• oraz wykonywał uprawki pożniwne.
Średnie zużycie paliwa przy pracy z prasą i beczką wynosiło średnio 6-6,5l/h a w najcięższych pracach nie
przekroczyło 10l/h. W porównaniu do starszego ciągnika komfort pracy jest nieporównywalnie lepszy. Jest to
efekt dobrze wyciszonej klimatyzowanej kabiny z fotelem amortyzowanym pneumatycznie.
W momencie naszej wizyty przebieg ciągnika zbliżał się
do 300 h a jeszcze przed nim jesienna orka i praca z 3m
zestawem uprawowo siewnym.

T5.105
Silnik

4 cylindry 3400cm3

Moc znamionowa

107 KM przy 2300 obr/min

Maksymalny moment obrotowy

444 Nm przy 1500 obr/min

Przekładnia powershuttle

24x24 40 km/h

Hydraulika zewnętrzna

64l/min

Ilość wyjść hydraulicznych

Max 3+1

Udźwig podnośnika

Max 4400 kg

WOM

540/540E/1000

Rozstaw osi

2285 mm

Min wysokość

2519 mm

Minimalna masa z kabiną 4WD

3700 kg bez obciążników
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FINANSOWANIE FABRYCZNE MARKI NEW HOLLAND

Skontaktuj się z

Doradca finansowy
Monika Seklecka
tel. 797 587 059

monika.seklecka@rolserwis.pl

POLCALC III GENERACJI
Najlepsze wapno rolnicze!

GRANULOWANE
98% węglan wapnia CaCO

Reaktywność 100%

100% reaktywność, produkt całkowicie i błyskawicznie przyswajalny przez
glebę i rośliny!
Do całorocznego zastosowania, bezpośrednio na powierzchnie pól lub
pogłównie!
Granulowana struktura, zapewnia łatwość i bezpieczeństwo stosowania!
Bezpieczeństwo dla upraw ekologicznych. Atest IUNG Puławy!
Prostota wysiewu. Do zastosowania w większości rozsiewaczy używanych
w Polsce!
Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takim jak mocznik czy
saletrzak, podwajając efekty ich działania.

NOWOŚĆ

INNOWACJA W WAPNOWANIU GLEBY!

Zakład Produkcji Nawozów
Wapniowych w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151,
87-840 Lubień Kujawski

Dziać Handlowy: 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl

www.polcalc.pl

ROLSERWIS
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Płock 797 587 064
Kalisz 668 357 208
Kutno 735 913 590

Wiosenne
nawożenie

Mocznik +B, Cu, Mo

Mocznik +B, Cu, Mn, Mo
N - druga dawka

NPK

N - na słomę

marzec

II

III

kwiecień

I

II

czerwiec

maj

III

I

II

III

I

II

lipiec

III

I

II

wrzesień

N - pierwsza dawka

sierpień

III

I

II

III

I

źródło: nawozy.eu harmonogram nawożenia pszenicy jarej

Marzec to początek sezonowych prac polowych. Wiosenny okres ma kluczowe znaczenie dla nawożenia
upraw azotem.
Na pobieranie azotu z gleby wpływ mają przede wszystkim warunki środowiskowe oraz stan odżywienia roślin.
Rośliny do prawidłowego rozwoju wymagają zrównoważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmowymi. Z tego względu w nawożeniu nie należy zapominać
o fosforze, potasie i magnezie. Kluczowym składnikiem
pokarmowym jest również siarka, której nie powinno zabraknąć roślinom w trakcie wiosennej wegetacji.

Synergia azotu i siarki

Pomiędzy azotem i siarką występuje silna interakcja.
Z tego względu nie można efektywnie nawozić roślin
azotem, jeśli „zapomina się” o siarce. Należy jednak pamiętać, że rośliny różnią się pod względem wymagań
w stosunku do tego pierwiastka. Przykładowo rzepak
ozimy i inne rośliny kapustowate wymagają wyższych
dawek siarki (nawet 50-60 kg S/ha), natomiast zboża, czy
ziemniaki mają znacznie mniejsze wymagania względem tego pierwiastka.
Niestety siarka ulega łatwemu wymyciu z gleby. Z tego
powodu, zaleca się stosowanie nawozów zawierających siarkę już w okresie wczesnowiosennym. Dobrym
rozwiązaniem jest stosowanie siarki łącznie z azotem,
ponieważ dynamika pobierania tych składników pokarmowych przez rośliny jest zbliżona, co oznacza, że
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w podobnym czasie rośliny mają największe wymagania
względem tych pierwiastków.
Na rynku dostępne są granulowane nawozy azotowe z siarką, które charakteryzują się trwałą i wyrównaną granulą,
przykładowo: Saletrosan® 26, Saletrosan® 30, Polifoska® 21,
Salmag z siarką®, czy Siarczan amonu AS 21.
RSM®S – doskonałe rozwiązanie podczas wiosennego nawożenia roślin
Warto zwrócić uwagę na płynny doglebowy nawóz azotowy z siarką - RSM®S, który zyskuje coraz większą popularność wśród rolników. Nawóz zawiera w swoim składzie
26 % azotu w trzech formach, tj.: 6,6% formy amonowej,
4% formy azotanowej oraz 15,4% formy amidowej. Obok
azotu posiada on łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie siarczanowej (7,5% SO3).
RSM®S to sprawdzony nawóz w uprawach roślin. Sprawdza się zarówno w gatunkach o wysokim zapotrzebowaniu na siarkę, jak również w tych, które wymagają
niższego nawożenia tym pierwiastkiem. Dodatek siarki
powoduje zwiększone pobieranie oraz wykorzystywanie
przez rośliny azotu zawartego w nawozie, co wpływa na
efektywność zastosowanego nawożenia, a tym samym
poprawia rentowność uprawy. Płynna formuła nawozu
sprawia, że jest on lepiej wykorzystywany przez rośliny
w warunkach okresowych niedoborów wilgoci w glebie.
Zabieg z użyciem RSM®S umożliwia bardzo równomierne rozprowadzenie nawozu na powierzchni pola.
Powyżej przedstawiamy przykładowy terminarz
nawożenia na przykładzie pszenicy jarej.

Nawozy z Puław – sprawdzone
w każdych warunkach…
Azot jest głównym składnikiem plonotwórczym. Z tego względu nawożenie tak ważnym
pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplanować. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych
roślin, a także dostępności składnika z gleby,
należy odpowiednio dobrać nawóz i termin
jego stosowania.
Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie
Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz
azotowy wybrać… i kiedy go zastosować, aby efektywność plonotwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze
określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę
azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie
zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki
atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie… szybkie, ale z rozwagą…
Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana
możliwie wcześnie, najlepiej tuż przed wiosennym wznowieniem wegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony…
Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej formy nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu
stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA®
i PULGRAN® to dobre rozwiązanie?
Oczywiście tak… i to zarówno we wczesnowiosennej dawce,
jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie
nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno
PULREA®, jak również PULGRAN® zawierają 46% azotu
w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ
nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie
formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy
pamiętać, że:
l w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno

(musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty),
l nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu

powinna być stosowana na dobrze rozkrzewione plantacje.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmiania azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować
praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącznie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy przestrzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione
są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wysoką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni
pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym
turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®?
Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to
nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza
się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania,
uprawach...
PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wiosny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych,
wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta
w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie
azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten
z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka
azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny
Forma amonowa zawarta w nawozie PULSAR® stymuluje rozwój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobierana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich
temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie polecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azotu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO3), sprawia, że jest to
doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków
i kukurydzy.
Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza
granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala
na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorodne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie dobranych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje
o wysokiej efektywności nawożenia.

ROLSERWIS
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Weidemann zaprojektowany do pracy
1380

Kompaktowa konstrukcja, niski punkt ciężkości, mały
promień skrętu – te cechy od lat wyróżniają serię 1380
i nieustannie decydują o dużym sukcesie maszyny. Ładowarka 1380 bez problemu wykona każde zadanie,
a przy tym pracuje szybko, elastycznie i bezpiecznie.
We wszystkich maszynach 1380 firma Weidemann
umieszcza dwa siłowniki podnoszenia. Zapewnia to
optymalne rozłożenie obciążenia na ramieniu załadowczym oraz podnosi stabilność. Wygięte ramię załadowcze jest wyjątkowo stabilne i zaprojektowane
tak, aby było odporne na skręcanie. W urządzeniach
1380 kinematyka dostosowana jest do potrzeb klienta, zapewnia to optymalną równowagę sił. Model 1380
można opcjonalnie wyposażyć w 100% przyłączoną
blokadę mechanizmu różnicowego. Oferuje ona maksymalną trakcję i siłę uciągową, a przez możliwość wyłączenia w trakcie normalnej jazdy – utrzymuje niskie
zużycie opon.
Wyjątkową cechą maszyn jest odchylane stanowisko
operatora które umożliwia łatwy dostęp do silnika, systemu hydraulicznego i elektryki. Konserwacja i serwis są
niezwykle proste.

T6027 i T4512

Kompaktowe ładowarki teleskopowe T4512 i T6027
są wyjątkowym połączeniem wysokości załadunku,
szerokości i wydajności maszyny. Dzięki napędowi na
wszystkie koła i ich skrętności maszyna jest całkowicie stabilna. VLS (Vertical Lift System) umożliwia
płynne działanie i ułatwia pracę na trudnym
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terenie dzięki częściowo zautomatyzowanym ruchom
wysięgnika teleskopowego. System VLS sprawdził się
już w rolnictwie, a sama innowacja została wielokrotnie
wyróżniona w skali międzynarodowej.
Ramię teleskopowe jest wytrzymałe i stabilnie skonstruowane. Elementy prowadzące w rurze wewnętrznej
ramienia teleskopowego nie wymagają konserwacji.
Wszystkie ważne przewody hydrauliczne są doskonale
zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki kompaktowym wymiarom ładowarek T4512 i T6027
można osiągnąć zdumiewające wysokości załadunku
przy najlepszej stabilności i optymalnych wymiarach.
Napęd za pomocą osi planetarnej zwiększa moment obrotowy na kole i dzięki temu poprawia siłę ciągu.
Przestronna kabina spełnia aktualne europejskie wytyczne maszynowe (2006/42/WE) zgodnie z ochroną
ROPS i FOPS i zapewnia dużo miejsca na nogi i głowę. Dzięki całkowitemu przeszkleniu kierowca ma
doskonały widok na cały obszar pracy. Ładowarki
T4512 i T6027 ukazują swoje zalety, gdy trzeba układać ładunek w wysokie stosy lub je z nich zdejmować.
W ładowarkach teleskopowych T4512 i T6027 kabina
i szyba są tak skonstruowane, że operator zawsze ma
na widoku ładunek nawet przy maksymalnej wysokości podnoszenia.
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PROMOCJA pu

PŁYN DO CHŁODNIC
COMMAND
HEAVY DUTY
Zimowe
maszyny

Stworzony do silników pracujących w ciężkich warunkach,
szczególnie
w samochodach
ciężarowych,
busach,
maszynach produFirma SaMasz
należy do
czołówki
europejskich
budowlanych, maszynach stosowanych w rolnictwie, leśnictwie,
centów maszyn
rolniczych
do zbioru zielonki, ale w swoprzemyśle
oraz do silników
stacjonarnych

zaku
Do każdego stone
re
P
tu
uk
d
ro
p
oru”
gratis do wyb

Cechy wyróżniające:

• dopuszczalne obciążenie czołowe 6 ton
• dowolność pozycji roboczych w za kresie ± 30°, oddzielnie dla każdego lemiesza
• kopiowanie poprzeczne terenu ± 6°
Nie zawiera azotynów, aminów, fosforanów, boranów, krzemianów.
Zapewnia ochronę w ekstremalnych temperaturach: od -37°C do +129°C
• innowacyjne, łatwo wymienne adaptery tzw. ramki, za(płyn gotowy do użycia) lub od -64°C do +136°C (koncentrat).
Brak konieczności
stosowania dodatków
uszlachetniających
(SCA) w trakcie eksploatacji.
projektowane do najróżniejszych zastosowań, które częPŁUGI
ODŚNIEŻNE
KLASA
ŚREDNIA
Plak dimmer 750ml
Mieszalny z innymi płynami do chłodnic.
4 l, koncentrat
4 l, gotowy płynrównież przed
ściowo zabezpieczają
zniszczeniem
płudo mycia
silnika
Spełnia lub
przewyższa
następujące
normy
i specyfikacje:
ASTM:
D3306,
D4985,
D6210,PSV
PSV
161,
PSV
181
,
PSV
201
,
PSV
231,
lub Plak do kokpitu
D7583 (John Deere Coolant Cavitation Test); TMC: RP329, RP338; Cummins Bulletin 3666132,
ga.
Użytkownik
we
własnym
zakresie
może
to
regulować
Cummins CES 14603, Navistar, Detroit Diesel 93K21, Freightliner 48-25878,
750 ml
.00 zł
.00 zł
251,
PSV 271, PSV 301
CAT EC-1, Volvo 128603, SAE J1941.
poprzez stosowanie
różnej klasy śrub np. 5.8, 8.8, 10.9.
nr kat. PAFR0006A
nr kat. PAFR0010A
Pługi odśnieżne klasy średniej serii PSV o dopuszczalnym obciążeniu czołowym - do 6 ton, przeznaczone są
do współpracy z ciągnikami rolniczymi, a dzięki zastosowaniu adaptera również do innych maszyn samojezdnych, np. ładowarek teleskopowych, koparko-ładowarek
Zaczep Piton Fix
Zaczep
kulowy
K80
Pasuje do: John Deere, Kubota, Fendt, Valtra, Deutz
itp.
Stosuje
się
je
do
odśnieżania
parkingów,
dróg
i
plaPasuje do: John Deere, Kubota,
Fendt,oraz
Valtra, Deutz,
Claas,
ców
wszystkich
innych utwardzonych i nieutwarMassey Ferguson, New Holland,
dzonych
powierzchni.
Case, Steyr
Pługi często narażone są na kontakt z przeszkodami stałymi ukrytymi pod powierzchnią śniegu, z tego względu
cena od
zostały wyposażone w szereg zabezpieczeń, m.in. mechanizm uchylania lemiesza.
.00 zł
Zabezpiecza
silnik i układ
chłodzenia też
bez konieczności
wymiany typowo
do miliona km w komunalne.
warunkach
jej
ofercie
posiada
maszyny
drogowych lub 12000 roboczogodzin dla silników pojazdów i maszyn pracujących stacjonarnie.
W
okresietechnologicznie,
zimowym
największą
popularnością
Zaawansowana
opatentowana
formuła płynu,
bazująca na kwasach cieszą się
organicznych OAT, zapewnia ochronę przed rdzą, korozją kawitacyjną i przedwczesną
pługi
odśnieżne
i posypywarki.
awarią pompy
wody.

86

brutto

52

brutto

ZACZEPY DO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

2900

brutto

cena od

1460.00

Rozsiewacz
Komunalny
Zaczep
transportowy
manualny
RAUCH SA 360
•
•
•
•
•

Pasuje do: John Deere, Kubota, Fendt, Valtra,
Deutz, Claas, Massey Ferguson, New Holland,
Case, Steyr

zł
brutto

do soli i piasku Zaczep transportowy automatyczny
Pasuje do: John Deere, Kubota, Fendt, Valtra, Deutz,
Claas, Massey Ferguson, New Holland, Case, Steyr

8 500
PLN netto

Rok produkcji 2016
cena od
Szerokości robocza 0,9m-9m
Pojemności zbiornika
360l
zł
.00
Wysokości napełniania 1,18m
Maszyna fabrycznie nowa

1520

brutto

Ucho dyszla K80

cena od

Rozstaw otworów mocujących 110x100

1215.00

2290.00

zł
brutto

zł
brutto

OSZCZEGÓŁYZAPYTAJDORADCĘ

AKUMULATORY
Akumulator 45 Ah / 400 A

149.00

zł
brutto

nr kat. 545012

179.00 zł

brutto

Akumulator 100 Ah / 850 A

299.00

zł
brutto

nr kat. 600038

349.00 zł

brutto

Akumulator 180 Ah / 1100 A

599.00

zł
brutto

nr kat. 680033

666.00 zł

brutto
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U SŁU G I CY F R O W E
ROLSERWIS

O DROLNICZE
K RYJ U S• ŁCZĘŚCI
U G I KZAMIENNE
U HN O N•- SERWIS
L I N E S •TWO
R Z OMINERALNE
NE DLA CIEBIE
MASZYNY
NAWOZY
Nasza oferta aplikacji cyfrowych i usług ciągle powiększa się!
Sprawdź już teraz co dla Ciebie przygotowaliśmy.

usługi cyfrowe KUHN

KUHN EasyMaps umożliwia przeglądanie map aplikacyjnych oraz pozycjonowanie maszyny na polu bezpośrednio na smartfonie lub tablecie. KUHN Easymaps pokazuje
nową dawkę wysiewu do zastosowania w danej lokalizacji na polu, pozwalając na manualną zmianę ustawień na
monitorze maszyny.
Aplikacja zmiany dawki wysiewu:
- Podejście agronomiczne
- Redukcja kosztów
- Podejście środowiskowe
Zwiększ precyzję siewu z aplikacją mobilną EasyMaps ułatwi!
- Komfort pracy
- Bezpłatna aplikacja
KUHN EasyMaps umożliwia przeglądanie map aplikacyjnych oraz pozycjonowanie

POBIERZ RÓWNIEŻ
Aplikacje wspomagające regulację ustawień roboczych

KUHN Seeding assistant
Zoptymalizuj ustawienia swojego
siewnika z asystentem wysiewu.

KUHN PreciSeed
Wsparcie w przygotowaniu
siewnika punktowego do pracy.

Inne aplikacje do pobrania

KUHN to marka podążająca za światowymi trendami. Nieustannie rozwija swoje produkty oraz usługi dodatkowe by
sprostać kolejnym wyzwaniom XXI wieku. Poniżej prezentujemy nowoczesne rozwiązania dedykowane rolnictwu.

KUHN SpreadSet
Dostosuj swój rozsiewacz do każdego rodzaju nawozu.

maszyny na polu bezpośrednio na smartfonie lub tablecie. KUHN Easymaps pokazuje

KUHN InstaCare: zeszyt serwisowy prowadzony na bieżąco!
Poszczególne kroki konserwacji Twoich maszyn KUHN
manualną zmianę ustawień na monitorze maszyny.
są teraz dostępne na Twoim smartfonie lub komputerze.
Odpowiednio do liczby przepracowanych godzin, KUHN
Aplikacja zmiany dawki wysiewu:
InstaCare będzie Cię informować o wymaganych czyn- Podejście agronomiczne
nościach konserwacyjnych, takich jak smarowanie, wy- miana
Redukcja oleju,
kosztów regulacje itp. Ponadto, KUHN InstaCare uak- tualnia
Podejście środowiskowe
na bieżąco Twój zeszyt serwisowy, zapewniając
- lepszą
Komfort pracy
organizację obsługi serwisowej Twoich maszyn
- KUHN.
BezpłatnaAplikacja
aplikacja jest szczególnie przydatna, jeśli nasze
maszyny pracują z różnymi operatorami (kółka rolnicze,
Aplikacja
dostępna na Google Play i w Apple Store.
firmy usługowe).
Nie mamy wątpliwości, że rolnictwo weszło w XXI wiek. Już
dziś rozwiązania dostarczane przez producentów z branży
pomagają optymalizować produkcję i sprawniej nią zarządzać. Zachęcamy do zapoznania się z aplikacjami!
nową dawkę wysiewu do zastosowania w danej lokalizacji na polu, pozwalając na

Aplikacje ułatwiające wybór maszyny lub wyposażenia

KUHN Click&Seed
Wybierz swój nowy siewnik
punktowy.

Nozzle conﬁgurator
Wybierz rozpylacze dostosowane
do zabiegu.

KUHN ForageXpert
Zoptymalizuj technologię zbioru
zielonek w swoim gospodarstwie.

KUHN Click&Mix
Wybierz swój nowy wóz paszowy.

Prosta wymiana danych przy użyciu Agrirouter
Agrirouter to platforma wymiany danych, dzięki której możesz połączyć swoje
maszyny ze swoim partnerami biznesowymi, oprogramowaniem i aplikacjami:
oprogramowanie do zarządzania firmą, (FMIS), spółdzielnie rolnicze itp. Dzięki
prostemu połączeniu internetowemu, Agrirouter upraszcza proces wymiany danych,
jednocześnie zapewniając nad nimi pełną kontrolę. Na przykład, wykorzystując
platformę Agrirouter po otrzymaniu swoich map aplikacyjnych możesz przenieść je
bezpośrednio do swojego terminala i/lub konkretnych maszyn.
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W NASZEJ OFERCIE

maszyny fabrycznie nowe i używane
CIĄGNIK ROLNICZY

NEW HOLLAND T8.320 ULTRACOMMAND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rok produkcji: 2018
Maszyna używana popokozawa
Przebieg: tylko 150 godzin
Ciągnik jest objęty jeszcze gwarancją producenta
Moc 250 KM
Skrzynia biegów 19×6 40 km/h
WOM 540/1000
Tylna oś belkowa rozsuwana
Pompa hydrauliczna HighFlow 221
l/min
5 elektrohydraulicznych zaworów
tylnej hydrauliki

•
•
•
•
•

440 000
PLN netto

Autostabilizatory
Komplet zaczepów
Kabina amortyzowana
Oświetlenie robocze led
Opony przód 540/65R34, tył
710/70R42 GoodYear
Przygotowanie pod system nawigacji, monitor dotykowy IntelliViev
Obciążniki kół tylnych
Obciążniki przednie
Maszyna podlega także pod finansowanie fabryczne New Holland

•
•
•
•

ŁYŻKA DO ŚCIELENIA

27 900
PLN netto

• Pojemność : 2,2m³
• Przeznaczona do ścielenia: sieczką,
peletem, torfem, trocinami.
• Napęd hydrauliczny.
• Uchwyt do ładowarki.

SIEWNIK PNEUMATYCZNY

236 500

DO SIEWU UPROSZCZONEGO
KUHN ESPRO 4000R
•
•
•
•
•
•

Szerokości robocza 4m
Pojemności zbiornia 3500l
Liczba aparatów wysiewających 1
Dwa rzędy talerzy uprawowych 32 szt.
Średnica talerza 460mm
13 kół dogniatających za sekcją
talerzy
• Liczba rzędów wysiewających 26szt.
• Sekcja wysiewająca CROSSFLEX
redlice dwutalerzowe montowane na

CIĄGNIK ROLNICZY
NEW HOLLAND TVT 155
•
•
•
•

moc silnika 155 KM,
przekładnia bezstopniowa,
amortyzowana przednia oś,
rok produkcji 2005, pierwsza rejestracja 2006 rok,
• 1 właściciel,

PLN netto

•
•
•
•
•
•
•
•

pojedynczym ramieniu z hydrauliczna
regulacją docisku i głębokości siewu
Koła dogniatająco/kopiujące
Znaczniki boczne
Znaczniki przedwschodowe
Własny układ hydrauliczny
Sterownik do maszyny VT 50
Hamulce pneumatyczne
Rok produkcji 2017
Maszyna popokazowa

89 000
PLN netto

• pełna dokumentacja serwisowa –
serwisowany do końca u autoryzowanego dealera,
• w komplecie przedni ładowacz.
• Istnieje możliwość sprzedaży do
ciągnika kół bliźniaczych.
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CIĄGNIK ROLNICZY
New Holland 8870A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEW HOLLAND CX8060

NEW HOLLAND BR740

PLN netto

19 900
PLN brutto

Rocznik 2003,
Zmiennokomorowa,
W pełni mechaniczna,
Owijanie podwójnym sznurkiem,
Stan bardzo dobry

Kosiarka pielęgnacyjna
Unia FAMAROL
•
•
•
•
•

315 000

Rok produkcji 2008,
Heder 6,1m,
Stół do rzepaku plus dwie kosy boczne,
Wózek hedera,
Maszyna od pierwszego właściciela,
Serwisowana,
Garażowany.

PRASA
•
•
•
•
•

PLN netto

Rok produkcji 2001,
Pierwszy właściciel (kupiony w Rolserwis),
12 560 mtg,
Silnik 7,5 l 210 KM,
Skrzynia biegów 18/10,
Klimatyzacja sprawna,
4 pary wyjść hydraulicznych,
Zaczep automatyczny,
Opony tył 710/70 R38,
Opony przód 600/65 R28

KOMBAJN
•
•
•
•
•
•
•

79 999

Szerokości robocza 1,5m
Wyrzut tylni
Koła podporowe
Wałek WOM w komplecie
Maszyna używana popokazowa
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otwarcie linii kombajnów
W płockiej fabryce CNH Industrial otwarto nową halę produkcyjną. Z nowoczesnej linii produkcyjnej zjeżdżają już
kombajny New Holland z serii CX – CX5 i CX6. 12 września

odbyła się uroczysta inauguracja, podczas której świętowano także 20-lecie marki New Holland w Polsce. Hasło
wydarzenia – liderzy na każdym polu, zapowiada kolejne
wyzwania. Płocka fabryka od dwóch dekad produkuje
żółte kombajny oraz sprzęt rolniczy, będąc jednym z fila-

rów rolnictwa w Polsce oraz wpływając na rozwój regionu
– w kontekście inwestycji oraz zatrudnienia.
Płocka Fabryka CNH Industrial Polska działa od 1998
r. rozwijając dziedzictwo ponad
stuletniej produkcji maszyn rolniczych w mieście – także działającej tu wcześniej Fabryki Maszyn
Żniwnych, produkującej słynny
kombajn Bizon. Pierwszy kombajn
New Holland TC został tu wyprodukowany już jesienią 1998 roku.
Od tego czasu nieprzerwanie trwa
proces modernizacji maszyn wytwarzanych w fabryce.
Rolnictwo stanowi obecnie jeden z kluczowych filarów
rodzimej gospodarki. Polska jest znaczącym producentem zbóż, warzyw i owoców, a także mięsa. – Jako producenci maszyn rolniczych z satysfakcją obserwujemy
wzrost inwestycji w innowacje, nowe technologie oraz
modernizację gospodarstw. Wychodzimy naprzeciw
tym tendencjom, stale wprowadzając nowe rozwiązania do produkowanych maszyn New Holland.
– powiedział Adam Sulak.

Najlepsze warunki
- wyprzedaż rocznika!
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Kutno
Kalisz

kontakt
Kalisz: szosa turecka 8, 62-800 Kalisz, tel. 62/ 751 00 30

www.rolserwis.pl

/rolserwissa

