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1. AGRI JACOBUS. Laserowy autonomiczny system do 

niechemicznego zwalczania chwastów w uprawach 

rolniczych i warzywniczych. 

 

AGROCOM POLSKA, 

Politechnika Wrocławska, Jerzy Koronczok  

 

AGRI JACOBUS jest pionierską odpowiedzią na rosnące 

wymagania konsumentów żywności oraz postępujące 

ograniczenia stosowania środków ochrony roślin. Autonomiczny 

robot AGRI JACOBUS poruszając się z sposób autonomiczny po 

polu, w czasie rzeczywistym rozpoznaje chwasty za pomocą 

systemu wizyjnego w rzędowych uprawach roślin, np. buraków 

cukrowych a następnie za pomocą precyzyjnie kierowanego 

promieniowania laserowego zatrzymuje funkcje życiowe 

niepożądanych roślin. System AGRI JACOBUS jest napędzany w 

całości energią elektryczną. Platforma ta umożliwia 

dostosowanie funkcjonalne i skalowanie do konkretnych 

potrzeb.  

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Cyfrowy miernik strat ziarna do kombajnu 

współpracujący z monitorami Isobus 

 

Mescomp  

 

Opatentowany przez Mescomp Cyfrowy Miernik Strat ziarna 

liczy każde gubione ziarno uderzające w belkę pomiarową, nie 

wymaga kalibracji i obiektywnie podaje straty w tysiącach nasion 

/ ha. Przeznaczony do instalacji w najnowszych kombajnach z 

radialnym rozrzutnikiem słomy, gdzie tradycyjne czujniki strat 

wymagające kalibracji są bezużyteczne. Urządzenie ma bardzo 

przejrzystą grafikę wyświetlaną na ekranie monitora Isobus, 

serwis w Polsce i jak wszystkie urządzenia Mescomp jest bardzo 

wygodny w obsłudze.  

 

 



3. eDWIN - Internetowa Platforma Doradztwa i 

Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie 

Roślin 

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  

 

Cztery elektroniczne usługi, ostrzeżenia przed zagrożeniami na 

polu, aktualne dane meteorologiczne, wspomaganie decyzji 

dotyczących terminu i ilości stosowanych środków ochrony 

roślin oraz uproszczony kontakt z doradcą rolniczym - takie 

wsparcie oferuje rolnikom platforma doradcza eDWIN, która jest 

dostępna na rynku od czerwca 2022 roku. Platforma eDWIN to 

kolejny krok w kierunku cyfryzacji, unowocześniania polskiego 

rolnictwa oraz wspomagania rolników w codziennej pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EM LIZARD - AUTONOMICZNY SYSTEM 

PODGARNIANIA PASZY  

 

GAMA GROUP SZEPIETOWSCY Sp. J.  

 

EM LIZARD AUTONOMICZNY SYSTEM PODGARNIANIA PASZY 

Maszyna została zaprezentowana PREMIEROWO na 

tegorocznych targach EUROTIER 2022 w Hanowerze w 

Niemczech. EM LIZARD jest autonomicznym pojazdem 

wyprodukowanym i zaprojektowanym całkowicie w Polsce. 

Maszyna oraz ślimak napędzany jest silnikami bezszczotkowymi 

BLDC poprzez przekładnie planetarne, co zapewnia 

bezobsługową pracę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FuelMaster® 2500 L 

 

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.  

 

Zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego 

FuelMaster® 2500 L cechuje niezawodność, bezproblemowa 

obsługa oraz 10 lat gwarancji. Dwupłaszczowa konstrukcja 

zapewnia ochronę magazynowanej substancji, a zamykana 

obudowa uniemożliwia dostęp osób niepowołanych. 

Ergonomiczna skrzynia dystrybucyjna zapewnia wygodny dostęp 

i użytkowanie. Inteligentny system do pomiaru poziomu i 

przepływu daje pełną kontrolę nad pracą pompy, nalewaka, 

zarządzaniem poziomem cieczy oraz alarmami – wszystko to z 

poziomu intuicyjnej aplikacji mobilnej.  

 

 

 

 

 

 



6. HALA ŁUKOWA SKAVSKA HALE 13M 

 

SKAVSKA HALE Sp. z o.o.  

 

Hala łukowa SKAVSKA Hale 13m to przemyślana, wytrzymała 

konstrukcja, uniwersalna w zastosowaniu. Innowacyjne 

ulepszenia konstrukcji, a zarazem dbałość o ekologię przez 

optymalizację ilości używanych surowców odbywa się przy 

równoczesnym zachowaniu wytrzymałości na warunki 

atmosferyczne. Każdy etap produkcji podlega kontroli i 

certyfikacji TUV co jest ważne ponieważ konstrukcja została 

specjalnie zaprojektowana na wszystkie strefy wiatrowo-

śniegowe w Polsce jak i Europie. Innowacje wprowadzone w tym 

modelu pomagają na ograniczenie skraplania, zwiększeniu 

kubatury użytkowej , a także zwiększają odporności na śnieg 

oraz podmuchy wiatru. Model 13M umożliwia przechowywanie 

płodów rolnych, maszyn oraz świetnie sprawdza się w hodowli 

zwierząt. Założenia konstrukcyjne umożliwiają w trakcie 

eksploatacji rozbudowę oraz zmianę charakteru przeznaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Irriget.com – internetowy serwis satelitarnego 

wsparcia decyzji nawodnieniowych 

 

Wasat Sp. z o.o.  

 

Serwis Irriget.com dostarcza precyzyjne informacje na temat 

aktualnych warunków wilgotnościowych na polach. 

Prezentowane w intuicyjny sposób wyniki analiz danych 

satelitarnych i meteorologicznych, bez konieczności użycia 

dodatkowych urządzeń czy stacji pomiarowych, pozwalają 

oszacować ilość wody parującej każdego dnia z poszczególnych 

części pola. Informacje te umożliwiają szybki i bardzo wygodny 

dla użytkownika monitoring sytuacji na polach i podejmowanie 

optymalnych decyzji związanych z terminem, miejscem i dawką 

nawadniania.  

 

 

 

 

 

 

 

8. ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 542-70 AGRI PRO 

 

JCB / PPHU GAŁKOWSKI Sp. z o.o. 

 

Nowe AGRI PRO - 50km/h Parametry: 4.8 litrowy, 4-cylindrowy 

silnik - JCB DieselMAX Stage V. 175 KM (129kW), 690Nm przy 

1500 obr./min. Skrzynia biegów DualTech wysokiej prędkości - 

50kph 160 l/min — hydrauliczna pompa tłokowa o zmiennym 

przepływie Większe, wytrzymalsze osie JCB z 10 szpilkami do kół 

Europejski typ ciągnika homologowany jako ciągnik T1B. 

 

 

 

 

 



9. Ładowarka teleskopowa MLT 850-145V+ 

 

Manitou Polska Sp. z o.o. (oddział francuskiego producenta 

Manitou BF) / Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 

AGROMIX Sp. z o.o.  

 

Ładowarka teleskopowa MLT 850-145 V+ to maszyna o 

ładowności 5 ton i wysokości roboczej 7,6 metra. Posiada 

najwyższe parametry techniczne w klasie porównywalnych 

maszyn na rynku! Inteligentne i innowacyjne rozwiązania 

wpływają na wydajność, komfort pracy operatora i znacząco 

obniżają całkowity koszt posiadania (TCO).  

 

 

 

 

 

10. Mzuri Pro-Til 4Tx agregat uprawowo siewny 

 

MZURI-WORLD Sp. z o.o. 

 

Pro TIL 4Tx to maszyna wielozadaniowa. Pozwala to na dużo 

większe, lepsze i efektywniejsze wykorzystanie połaci pól. Dzięki 

maszynie Pro TIL 4Tx można samodzielnie eksperymentować z 

wysiewem różnych rodzajów nawozów i nasion roślin. Skutkuje 

to zachowaniem wysokiej żyzności i urodzajności gleby. 

Maszyna Pro -TIL 4Tx posiada również funkcje SELECT 

pozwalającą zmieć rozstaw międzyrzędzi przy pomocy jednego 

przycisku. Funkcja ta pozwala na siew w szerokich odstępach 

72.6 cm koniecznych do siewu kukurydzy na ziarno, słonecznika 

lub rzepaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Platforma wspierająca prognozowanie i monitoring 

zbioru w skali regionu 

 

SatAgro Sp. z o.o. 

 

Platforma wspierająca prognozowanie i monitoring zbioru 

została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach, które 

kontraktują, skupują i przetwarzają płody rolne w skali regionu. 

Jej głównym celem jest wsparcie logistyki i optymalizacja zbioru 

na każdym jego etapie. Platforma jest owocem kilku lat 

współpracy z dużymi cukrowniami w Stanach Zjednoczonych. 

Rozwiązanie zostało dostosowane do rynku Europy, który 

charakteryzuje się mniejszymi polami uprawnymi i bardziej 

zróżnicowaną kulturą uprawy.  

 

 

 



12. Rozsiewacz nawozu RAUCH AERO 32.1 
 

KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.  
 

Precyzyjny pneumatyczny rozsiewacz nawozów. Wysoki poziom 

jakości nawożenia.Atutem zawieszanego pneumatycznego 

rozsiewacza nawozowego RAUCH AERO 32.1 jest skuteczność 

działania w połączeniu z najwyższą precyzją, nawet w przypadku 

nawozów o problematycznych właściwościach lotnych. 

Precyzyjny rozsiewacz AERO 32.1 charakteryzuje dokładność 

dozowania i wysiewu nawozu. Czynniki zewnętrzne, takie jak 

wiatr, jakość nawozu czy nachylenie terenu nie wpływają na 

zmianę obrazu wysiewu a tym samym precyzję wysiewu nawozu. 

Obecnie wprowadzana technologia wysiewu nawozów przez 

Firmę RAUCH wnosi również ogromny wkład w rolnictwo 

przyjazne dla środowiska naturalnego. Rozsiewacz 

pneumatyczny RAUCH AERO 32.1 jest przeznaczony dla 

gospodarstw, w których liczy się przede wszystkim najwyższa 

precyzja, wyjątkowa efektywność kosztowa nawożenia i duża 

skuteczność niezależnie od panujących warunków pogodowych. 

Dla gospodarstw wykorzystujących mapy zmiennego 

dawkowania rozsiewacz ten umożliwia zastosowanie zmiennego 

dawkowania nawozu na każdej z czterech sekcji osobno co jest 

rozwiązaniem ultra precyzyjnym.  

 

 

 

 

 

 

13. Suszarnia mobilna MEPU M4-45 

 

MEPU OY 

 

Suszarnia mobilna M4-45 to najlepszy wybór i jeden z niewielu 

tak wysoce zaawansowany produkt przeznaczony do suszenia 

wszelkiego rodzaju ziaren zbóż. Szeroki wachlarz opcjonalnego 

wyposażenia umożliwia skonfigurowanie wysoce 

zautomatyzowanej, ekologicznej i ekonomicznej suszarni do 

zbóż wykorzystującej najnowsze rozwiązania gwarantujące 

niespotykaną w innych produktach tego typu efektywność pracy 

przy relatywnie niskich kosztach pracy.  
 

 

14. System DirectInjekt - Dodatkowe zasilanie 

bezpośrednie 
 

AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG  

AMAZONE POLSKA Sp. z o.o. 
 

System DirectInjekt pozwala na szybkie i elastyczne stosowanie 

dodatkowego środka ochrony roślin odpowiadające 

zapotrzebowaniu w konkretnych warunkach polowych. Jego 

zaletą jest oszczędność kosztów i czasu pracy , kosztów 

eksploatacji maszyny, ograniczenie środków ochrony roślin , 

ochrona środowiska i optymalny stan upraw oraz optymalny 

plon. 

 

 


