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Cavaliada 2021 

Ciasteczka dla koni firmy Candy Horse Dominika Stańczak zostały laureatem konkursu Złoty 

Medal Wybór Konsumentów targów Cavaliada Expo 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Zbożowe paluchy pełnoziarniste z aromatycznymi ziołami. Ten produkt to nowa idea smakołyków 

dla koni, które wyróżniają się ponadprzeciętną estetyką, funkcjonalnością i wybornym smakiem. 

Unikatowa receptura, która pobudzi kubki smakowe konia sprawi, że nasze ciasteczka będą dla 

niego największą nagrodą. Stanowią bogactwo minerałów i witamin niezbędnych dla prawidłowego 

rozwoju Twojego konia. Nie zawierają ulepszaczy, sztucznych barwników i aromatów, gwarantując 

zdrową i pożywną przekąskę. 

 

GARDENIA 2021 

Nagrodę w konkursie Złoty Medal Wybór Konsumentów targów Gardenia 2021 zdobyła firma 

CELL-FAST za Zraszacz pistoletowy HYDRON IDEAL™ 

 

 

 

 

 

 

Technologie zastosowane: -UNI FIT™ - kompatybilność z akcesoriami i zraszaczami ogrodowymi 

innych marek dostępnych na rynku, stanowi to doskonałą alternatywę dla posiadaczy różnych 

systemów nawadniania -SAFETOUCH™ - antypoślizgowe pokrycie, zapewniające doskonałe 

właściwości użytkowania oraz zabezpieczające produkt w przypadku uderzenia w twarde 

powierzchnie. Produkt wszedł do naszej oferty w tym roku. Cieszy się dużą popularnością wśród 

klientów. 



Optyka 2021 

Laureatem konkursu Złoty Medal Wybór Konsumentów targów Optyka został Glasson - 

oprogramowanie dla salonów optycznych z modułem gabinetu dla optometrystów i 

okulistów firmy Glasson Sp. j., zgłoszone przez GLASSON R. Żak, A. Duraj, M. Dębski Sp. j. 

 

 

 

 

 

 

 

Glasson to oprogramowanie, które jest asystentem kluczowych procesów, będących codziennością 

każdego salonu optycznego. Jedyny na Świecie system zawierający Wyszukiwarkę i Porównywarkę 

Soczewek Okularowych, zastępującą uciążliwe użycie papierowych katalogów. Dzięki stworzeniu 

spójnej bazy danych dla 12000 soczewek okularowych oferujemy wyszukanie i porównanie 

produktów spośród 9 milionów możliwych kombinacji. Wyniki dostępne w ciągu 0,2 sekundy! 

Wyszukiwarka to innowacja na skalę Światową! 

 

 

Poleco 2021 

TEUTON Z50 - Mobilny jednowałowy rozdrabniacz wstępny produkcji firmy Eggersmann 

GmbH i zgłoszony przez AGREX - ECO Sp. z o.o. został laureatem konkursu Złoty Medal Wybór 

Konsumentów targów Poleco. 

 

 

 

 

 

 

 

TEUTON Z50 znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkich obszarach w sektorze niszczenia 

mobilnego. Szeroka gama zastosowań nowej generacji rozdrabniaczy Eggersmann TEUTON jest 

imponująca i praktycznie niewyczerpana. Maszyny z serii TEUTON są tak samo wydajne w 

rozdrabnianiu drewna pochodzącego z recyklingu, korzeni, odpadów zielonych lub 

wielkogabarytowych odpadów domowych, jak i opon, tworzyw sztucznych, materacy lub partii 

specjalnych i jednorodnych materiałów. 

 

 



TAROPAK 2021 

Nagrodę w konkursie Złoty Medal Wybór Konsumentów targów TAROPAK 2021 zdobyła firma 

FILMAT Grzegorz Siewiera za Linię Pakowania Automatycznego LPA15X. 

 

 

 

 

 

 

 

Osadzony na jednej ramie tunel obkurczający z maszyną owijającą w tuleję z taśmy folii 

termokurczliwej. Maszyna przystosowana do pracy ciągłej w linii produkującej różne długie artykuły 

typu: świetlówki, listwy podłogowe, rurki, karnisze, deski, itp. (długość od 600 mm do 2000 mm). Po 

przejęciu pakietów pobieranych przez manipulator z linii produkcyjnej lub magazynu, produkt 

podawany jest na specjalnie zaprojektowane napędzane kieszenie-wózki. Owinięcie pakietu tuleją 

folii i zgrzew odbywa się wzdłuż produktu. Zastosowano zgrzewadło kroczące, co pozwala na 

uzyskanie dużych wydajności. Cały proces pakowania odbywa się w pełni automatycznie. 

Zastosowane serwonapędy pozwalają na optymalizację procesu pakowania. Uzyskana wydajność 

do 50 pakietów/min. Atutem maszyny jest szybka możliwość zmiany długości pakowanego pakietu. 

Czas przezbrojenia max 30 min. Zastosowano boczne podawanie folii z magazynkiem na 

dodatkowe rolki folii. Specjalny zmechanizowany rozdzielacz folii podaje folię pod zgrzewadło pod 

katem 90 stopni. Umożliwia to na zmianę folii w trakcie procesu pakowania. 

 

Polagra Salon Food 2021 

Mąka pszenna tortowa typ 405 2 kg wyprodukowana przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-

Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. i zgłoszona przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. została 

laureatem konkursu Złoty Medal Wybór Konsumentów targów Polagra Salon Food. 

 

 

 

 

 

 

 

Mąka pszenna tortowa typ 405 2kg – to odpowiedź na bieżące potrzeby konsumentów. 

Wytwarzana jest z wyselekcjonowanej pszenicy, w 100% naturalna. Jest to mąka wysokogatunkowa, 

o niskiej popiołowości, bardzo jasna, wysoko ceniona przez Panie domu za lekkość, miałkość i 

niezawodność przy wypieku tortów i biszkoptów. Mąka zapakowana została w ekonomiczne i 

funkcjonalne dwukilogramowe opakowanie z efektowną szatą graficzną. 



Polagra Salon Tech 2021 

Laureatem konkursu Złoty Medal Wybór Konsumentów targów Polagra Salon Tech została 

Komorowa myjka obrotowa wózków XWW-100 Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-

Produkcyjnego CLEVRO Robert Klemba. 

 

 

 

 

 

 

 

Komorowa myjka wózków wyposażona jest w platformę obrotową, na którą ładowane są wózki 

oraz system głowic myjących napędzanych mechanicznie, który w połączeniu z podwójnym 

układem pomp zapewnia najwyższe parametry mycia: siłę mycia oraz pokrycie. Zastosowany układ 

głowic myjących połączony z platformą obrotową oraz wysoką siłą mycia daje unikalny i 

najmocniejszy na rynku układ mycia z powodzeniem stosowany w przemyśle mięsnym, rybnym i 

piekarniczym. Uzupełnieniem najwyższej siły mycia jest możliwość ogrzewania kąpieli myjącej za 

pomocą wszystkich dostępnych rodzajów ogrzewania: elektryczne, parowe-  żywa para lub 

wymiennik, gazowe lub olejowe, przy czym warto zaznaczyć że jako jedyni na rynku oferujemy 

ogrzewanie gazowe i olejowe, dzięki zastosowaniu specjalnych wymienników przystosowanych do 

pracy w brudnej wodzie. Występuje w wersji zagłębionej w posadzkę oraz naposadzkowej z 

najazdami. Jako jedyna na rynku posiada także możliwość instalacji obrotowych filtrów bębnowych. 

 

Greenpower 2021 

Laureatem konkursu Złoty Medal Wybór Konsumentów targów Greenpower zostały panele RECOM 

SERIA PUMA firmy RECOM, zgłoszone przez firmę Econstructions Group Spółka z o.o. 

 

RECOM oferuje szeroka gamę modułów fotowoltaicznych. Monokrystaliczne moduły PERC 

produkowane w technologii gontowej (Shingled), Half–Cut, Bifacjalnej oraz Tri-Cut (TCC) o mocach 

od 380 do 665 W, jedno i dwustronne (bifacjalne) oraz niskoemisyjne, a wszystkie te parametry 

poparte są certyfikatami. 

 



Drema 2021 

Pozycjoner ISKRY RX 2 firmy ISKRA Krzysztof Brzeziński został laureatem konkursu Złoty Medal 

Wybór Konsumentów targów Drema. 

 

Pozycjoner ISKRY RX 2 jest odpowiedzią na problemy klientów z budowa stanowisk do pracy ISKRĄ 

przy obróbce dużych elementów. Dwa elementy z aluminium pozwalają na niezwykle precyzyjną 

pracę bez jakiegokolwiek dedykowanego ISKRZE stołu zarówno na płaszczyznach formatek, jak i na 

sztorcach. 

 

ITM 2021 

Nagrodę w konkursie Złoty Medal Wybór Konsumentów targów ITM INDUSTRY EUROPE 2021 

zdobyła firma ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski za produkt UN-

500M 3D PRINTER myjnia komorowa natryskowo-ultradźwiękowa z koszem obrotowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN-500M 3D PRINTER to nowoczesna myjnia natryskowo-ultradźwiękowa zaprojektowana do 

mycia detali w roztworach wodnych. Innowacyjny system wysokiego ciśnienia oraz kilku 

częstotliwości ultradźwięków z zapewnieniem przepływu cieczy w zanurzeniu zapewnia najwyższy 

poziom czystości w najkrótszym czasie. Kosz procesowy może się obracać lub wykonywać ruchy 

wahadłowe. Urządzenie wykonuje zabiegi mycia, płukania i suszenia. Proces jest w pełni 

automatyczny, konfigurowalny ze sterownika. Zaawansowane systemy wydłużają żywotność kąpieli 

oraz minimalizują pobór energii elektrycznej. 



Eko Las 2021 

Laureatem konkursu Złoty Medal Wybór Konsumentów targów Eko Las został Tablet RTK CHC 

LT700H uzyskujący centymetrową dokładność pomiaru w lesie firmy CHC Navigation, 

zgłoszony przez TAXUS IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablet RTK LT700H charakteryzuje się wieloma niestandardowymi funkcjami, m.in. odszukiwaniem 

kamieni granicznych, wskazywaniem granic działek ewidencyjnych, weryfikacją Docelowej Sieci 

Dróg oraz obmiaru powierzchni przed i po wykonaniu prac. Urządzenie pozwala na uzyskanie 

dokładności w pomiarach na poziomie 1cm. Co więcej, jedna bateria to aż do 12 godzin pracy w 

terenie! Tablet RTK LT700H został przetestowany i jest w pełni kompatybilny z aplikacją mLas 

Inżynier, co oznacza, że wszystkie potrzebne dane są przechowywane jednym miejscu. Można je 

zintegrować i korzystać z nich bez ograniczeń wydajnościowych. 

 

 

 

 

 


