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WYPOSA˚ANIE 

CHLEWNI

 
GENEU 

ul. Powstańców Wlkp. 14a 
86-061 Brzoza k/Bydgoszczy 

tel. 52 381 02 77 
fax 52 381 02 78 

geneu@wp.pl 
www.geneu.pl

Firma Geneu zajmuje się kompleksowym wyposażaniem 

budynków inwentarskich. Posiadamy w ofercie: 

e    systemy zadawania paszy 
e    automaty paszowe 
e    systemy wentylacji 
e    systemy ogrzewania 
e    poidła, dozowniki do leków i witamin DOSATRON 
e    wygrodzenia kojców 
e    ruszta betonowe i plastikowe 
e    miksery, mieszadła i pompy do gnojowicy 
e    hale namiotowo-magazynowe 
e    środki do mycia i dezynfekcji

Brzoza

 
Big Dutchman Polska Sp. z o.o. 

ul. Sowia 7 
62-080 Tarnowo Podgórne 

tel. 61 896 28 00 
e-mail: biuro@bigdutchman.pl  

www.bigdutchman.pl

Big Dutchman jest światowym liderem na rynku wyposażenia  
do nowoczesnego chowu i żywienia trzody chlewnej. 
Proponujemy wysokiej jakości wyposażenie obejmujące: 
 

 

 

`  

 

 
 
Ponadto oferujemy: 
e  fachowe doradztwo 
e  projekt technologiczny  
e  profesjonalny montaż i serwis  
e  kompleksowe realizacje - ferma „pod klucz“ 

e  systemy zadawania, 
przechowywania i transportu 
paszy 

e  systemy żywienia na mokro i sucho 
e  systemy mieszania pasz 
e  systemy pojenia 

e  systemy wygrodzeń 
e  systemy utrzymania klimatu 
e  systemy ogrzewania 
e  systemy chłodzenia 
e  systemy podłogowe 
e  systemy gospodarki odpadami

Tarnowo 

Podgórne

ELETOR Sp. z o.o. 
Zbiczno 43 D, 87-305 Zbiczno  

tel./fax 56 493 93 79 
serwis: 500 271 191 

e-mail: sklep@eletor.pl 
sklep: www.eletor.pl

Zbiczno

Projektujemy: 
e  elektroniczne systemy kontrolno-pomiarowe dla rolnictwa 
e  w systemach OEM, ODM i pod własną marką 

 
Produkujemy: 
e  sterowniki wentylacji i klimatu 

do pomieszczeń inwentarskich 
e  sterowniki do systemów 

zadawania pasz 
e  centrale alarmowe 
e  zasilacze buforowe 
e  rozszerzenia mocy 
e  czujniki temperatury 

Sprzedajemy: 
e  produkty własnej produkcji 
e  wentylatory rolnicze  
e  czujniki pojemnościowe 
e  urządzenia do automatyki 

przemysłowej

FARMA ŻUROMIN Sp. z o.o. 
ul. Wyzwolenia 128, 09-300 Żuromin 

tel. 23 657 52 60 
fax 23 657 51 84 

tel. kom. 600 241 783 
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl 

www.farmazuromin.pl

Żuromin

e   systemy zadawania paszy 
e   silosy 
e   poidła 
e   dozowniki 
e   systemy wentylacji 
e   maty dezynfekcyjne 
e   ruszta betonowe 
e   kojce i przegrody 
e   automaty paszowe 
e   okna inwentarskie



Hodowca Sp. z o.o. 
ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn 

tel. 58 682 62 79 
tel./fax 58 682 68 56 

e-mail: hodowca@qv.pl 
www.hodowca.agro.pl

Hodowca Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, sprzedażą  

i montażem wyposażenia budynków inwentarskich. 

Oferujemy: 
e  automaty paszowe 
e  linie paszowe 
e  systemy wentylacji 
e  przegrody 
e  ruszta PVC i betonowe 
e  systemy pojenia 

Firma posiada własne brygady montażowe. 

Jesteśmy bezpośrednim dostawcą uznanych firm światowych produkujących 

urządzenia dla trzody chlewnej , drobiu, bydła i przechowalni ziemniaków.

Straszyn

Hog Slat Sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 126  

62-080 Batorowo 
tel. 61 833 04 55, fax 61 833 00 64 

biuro@hogslat.com 
www.hogslat.pl

e  Ruszta betonowe najwyższej 
jakości 

e  Automaty paszowe ze stali 
nierdzewnej 

e  Paszociągi spiralne 
i łańcuchowe 

e  Wentylatory szczytowe 
i kominowe 

e  Silosy paszowe 
e  Dozowniki Dosatron 
e  Serwis oraz części zamienne Sklep Żuromin  

tel. 23 655 20 64
Sklep Czaplinek 
tel. 94 316 10 38

Sklep Leszno 
tel. 65 527 16 71

Sklep Siedlce 
tel. 25 748 11 12

Przedstawiciele handlowi: 

 
728 396 428 

 
662 069 736 

 
660 523 999  

 
602 360 861

Zapraszamy do naszych sklepów!

Batorowo

Leszno

Czaplinek

Żuromin

Siedlce

JOTAFAN Andrzej Zagórski 
ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków 

tel. 12 269 18 77 
fax 12 269 18 78 

e-mail: biuro@jotafan.pl    
www.jotafan.pl

W na szej ofer cie znaj du ją się: 
e  sterowniki mikroklimatu 
e  centrala alarmowa GSM, termometry i sygnalizatory 

alarmowe, zasilacze 
e  liczniki i sterowniki do wody i paszy 
e  czujniki temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla 
e  oprawy świetlówkowe (także z regulacją natężenia światła), 

sterowniki oświetlenia 
e  moduły rozszerzeń do sterowników (rozszerzenie sekcji płynnej, wlotów, itd.)

Kraków

JOTAFAN - elektronika dla rolnictwa

F.H.U. MIBEX Michał Białecki 
Borszewice Cmentarne 30A 

98-100 Łask 
tel. 781 234 343, 601 689 023 

e-mail: biuro@mibex.pl 
www.mibex.pl

Oferujemy: 
e  okna i drzwi inwentarskie 
e  systemy wentylacji 
e  systemy zadawania pasz 
e  automaty paszowe 

e  poidła 
e  wygrodzenia i kojce 
e  ruszta betonowe i plastikowe 
e  kanalizacja

Łask

Firma MIBEX  
zajmuje się kompleksowym 
wyposażeniem budynków 
inwentarskich

 
Spółdzielnia Inwestycji 

i Budownictwa w Łowiczu 
ul. Kaliska 103, 99-400 Łowicz 

tel. 46 837 41 38, 46 837 32 79 
doradztwo ruszty: 668 181 438 

e-mail: sib@sib.lowicz.pl 
www.sib.lowicz.pl 

e   Betonowe podłogi rusztowe dla: 
      – trzody chlewnej 
      – macior 
      – prosiąt 
      – bydła 

e   Belki żelbetowe pod ruszty 

e   Płyty na podłogi legowiskowe 

e   Studnie kanalizacyjne i wpusty 

e   Okna inwentarskie do chlewni i obór

PRODUCENT

Łowicz

 
PELLON Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 45, 96-300 Żyrardów 
tel. 46 855 02 44 

e-mail: pellon@pellon.pl 
www.pellon.pl

Pellon Sp. z o.o. jest bezpośrednim przedstawicielem 
fińskiej firmy Pellon Group Oy, wyspecjalizowanej  
w wyposażaniu budynków inwentarskich-nowoczesne 
rozwiązania systemów żywienia: 
e    systemy żywienia na mokro dla świń 
e    roboty do zadawania paszy 
e    automatyczne systemy zadawania TMR 
e    wentylacja 
e    zgarniacze obornika 
e    maty 
e    poidła  
e    czochradła 
e    wygrodzenia

Żyrardów

 
ROLCO S.J. 

ul. Nizinna 1, 20-515 Lublin 
tel./fax 81 75 00 344 
e-mail: info@rolco.pl 

www.rolco.pl 

Lublin

Kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich 
sprzedaż, montaż, serwis: 
e   energooszczędne systemy wentylacji FANCOM 
e   systemy alarmowe stacjonarne i komórkowe 
e   systemy zadawania pasz ROXELL i ACO Funki 
e   monolityczne zbiorniki na gnojowicę 
e   systemy mieszania, pompowania i odprowadzania gnojowicy 
e   systemy podłóg rusztowych PCV i betonowych 
e   systemy wygrodzeń stalowe i PCV 
e   silosy paszowe z laminatu i stali 
e   mieszalniki i rozdrabniacze pasz 
e   okna i drzwi inwentarskie 
e   systemy pojenia i dozowniki leków Dosatron 
e   system sanityzacji wody Aquazix

Polnet Sp. z o.o.  
i Wspólnicy Spółka Komandytowa   

ul. Sowia 13 B 
62-080 Tarnowo Podgórne 

tel. 61 657 67 00 
fax 61 657 67 67 

e-mail: office@polnet.poznan.pl 
www.polnet.poznan.pl

Firma POLnet oferuje swoim klientom szereg produktów: 
1. Dział Wyposażenia 
     e automaty żywieniowe skrzynkowe z płyty i stali nierdzewnej 
     e automaty żywieniowe typu TUBO 
     e systemy automatycznego zadawania paszy, silosy paszowe  
     e mieszalnie pasz 
     e systemy wentylacji, schładzania i ogrzewania  
     e systemy grodzeń metalowych i PCV 
     e kojce dla zwierząt inwentarskich 
     e systemy usuwania gnojowicy  
2. Dział Zootechniczno-Weterynaryjny  
     e pełna gama produktów dla gospodarstw rolnych 
     e środki do ochrony sanitarnej 
     e suplementy żywieniowe dla zwierząt gospodarskich 
3. Identyfikacja zwierząt 
     e kolczyki do urzędowej identyfikacji zwierząt 
     e kolczyki do wewnętrznej identyfikacji zwierząt 
     e kolczyki elektroniczne i czytnik

Poznań



Thye-Lokenberg Polska  Sp. z o.o. 
ul. Osiedlowa 27 

68-114 Tomaszowo 
tel. 68 360 61 99 
fax 68 360 62 99 

e-mail: thye@thye-lokenberg.pl 
www.thye-lokenberg.pl

e   betonowe podłogi rusztowe dla trzody 
e   betonowe podłogi rusztowe dla bydła 
e   podciągi 
e   zasuwy do kanałów 
 
Betonowe podłogi rusztowe produkujemy o różnych 
szerokościach szczelin dostosowanych do wieku i wagi 
zwierzęcia.

Tomaszowo

 
 
 

        Wesstron 
Augustowo 6, 86-022 Dobrcz 

tel. 52 364 96 07 
e-mail: info@wesstron.pl 

www.wesstron.pl

Kompleksowe wyposażenie:  
e Sektory krycia  
e Sektory dla knura  
e Sektory porodowe  
e Sektory loch prośnych  
e Odchowalnie 

e Tuczarnie  
e Klimat budynków 

inwentarskich  
e Karmienie i pojenie 

trzody chlewnej 

Budowa pod klucz:  
e pozyskiwanie pozwoleń na budowę 
e raporty środowiskowe 
e projektowanie  
e nadzór inżynieryjny  
e roboty ziemna  

e roboty żelbetowe  
e konstrukcje stalowe  
e obudowa płytą warstwową  
e wyposażenie technologiczne  
e system zarządzania budynkiem 

Augustowo

TerraExim – Agroimpex Spółka z o.o. 
Zakrzewo, ul. Przemysłowa 20 

62-070 Dopiewo 
tel./fax 61 875 42 33 

e-mail: marketing@terraexim.pl  
www.terraexim.pl

Kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich:  
Doradztwo – ,Projekty technologiczne – Montaż – Serwis  
e   systemy wentylacji 
e   systemy zadawania pasz  
e   automaty paszowe  
e   stacje paszowe 
e   systemy pojenia 
e   systemy usuwania gnojowicy 
e   ruszta PCV, betonowe 
e   kojce porodowe, dla loch luźnych, prośnych, dla tuczników, warchlaków 
e   silosy 
e   drabiny paszowe, przegrody legowiskowe, wiązania, kojce dla cieląt

Zakrzewo

e Wyposażenie dodatkowe budynków 
inwentarskich:  
– drzwi i okna  
– oświetlenie  
– kanalizacja 

 
 
– zbiorniki na 

gnojowicę 
z przepompownią 

  FETURA CLOUD – INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA FERMĄ   

  FETURA STACJA SELEKCYJNA TRÓJDROŻNA   

  ELEKTRONICZNE DOZOWNIKI PASZY ONE TO ONE  

HODOWCA BYDŁA
Magazyn dla hodowców bydła, producentów mleka,  
żywca wołowego, zootechników  
i lekarzy weterynarii ZAMÓW 

ONLINE

TYLKO 90
 ZŁ/ROKDO KAŻDEJ ZAKUPIONEJ 

PRENUMERATY W PREZENCIE:  
V SEGREGATOR do archiwizowania 

czasopism – raz w roku 

V KALENDARZ – raz w roku 

V KATALOG FIRM PASZOWYCH  
(rok wydania 2019)

KONTAKT 
tel. 501 937 987, 89 519 05 49 

prenumerata@proagricola.com.pl 

Pro Agricola Sp. z o.o. 
ul. Puławska 39, lok. 30,  
02-508 Warszawa


