Komisja konkursowa o Złoty Medal

XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2018
Kielce, 16-18 marca 2018r.
przyznała:

♣
otrzymuje :

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztofa Jurgiela
polska firma
SWIMER Łukasz Otremba z Torunia

za
10 letnie doświadczenie i wysoką jakość produkowanych dla rolnictwa
wyrobów z tworzyw sztucznych - zbiorników do magazynowania substancji płynnych m.in.
paliw, AdBlue, nawozów, wody i środków chemicznych.

♣
Złote Medale TARGÓW KIELCE na wystawie AGROTECH 2018 otrzymują:

♣
Ładowarki teleskopowe CASE IH serii FARMLIFT
produkowane przez CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A.
zgłoszone przez Case IH z Płocka
za

nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne poprawiające wydajność przeładunku,
zwrotność i bezpieczeństwo pracy operatora.

♣
Ciągniki Rolnicze GAMA ARION 600
produkowane przez CLAAS TRACTOR FRANCE
zgłoszone przez CLAAS POLSKA Sp.z o.o. z Niepruszewa

za
rozwiązania konstrukcyjne zwiększające możliwości zastosowania
i poprawiające ergonomię pracy.

♣
Ładowacz czołowy Ł-110 PRO
produkowany i zgłoszony przez
Zakład Metalowy „AGROMASZ” Gruszczewski Janusz z Mrągowa

za
za innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, uniwersalność i wielofunkcyjność
zastosowania.

♣
Udoskonalone zawieszenie przedniej osi TerraGlide z układem ,,Skyhook”
oraz układ kierowniczy ze zmiennym przełożeniem CustomSteer
dla serii ciągników T7 LWB
produkowane przez New Holland Agriculture (fabryka CNH Industrial w Baildon)
zgłoszone przez New Holland Agriculture Polska z Płocka

(CNH Industrial Polska Sp. z o.o.)

za
innowacyjne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort pracy.

♣
Koniczyna łąkowa PASIEKA
wyhodowana przez Małopolską Hodowlę Roślin Sp. z o.o. z Krakowa

za
wysoką zawartość białka, miododajność i walory lecznicze.

♣
Pszenżyto ozime ,,Octavio”
wyhodowane przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

za
wysoki potencjał plonowania, odporność na mróz i wyleganie.

♣
Jęczmień jary RUBASZEK
wyhodowany przez Hodowlę Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z Kobylina

za
stabilny plon i odporność na choroby.

♣
Kukurydza odmiana CASANDRO
wyhodowana przez SAATBAU Polska Sp. z o.o. ze Środy Śląskiej
za
doskonałe wyniki plonowania i odporność na choroby.
Wyróżnienia otrzymują:
Ładowarka kołowa TORRION
produkowana przez CLAAS MATERIAL HANDUNG GmbH Austria
zgłoszona przez CLAAS POLSKA Sp. z o.o. z Niepruszewa

za
niezawodność, bezpieczeństwo obsługi w trudnych warunkach,
przeznaczona dla mlecznych gospodarstw hodowlanych
i specjalistycznych gospodarstw uprawowych.

♣
Kombajn do buraków firmy Vervaet Beet Easter 625
produkowany przez Vervaet
zgłoszony przez Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. z Chełmna

za
niezawodność, wydajność, sprawność techniczną.

♣
Samojezdny mini wóz paszowy MAMMUT TMR MIXER PM 2,5 SF
produkowany przez MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H Austria
zgłoszony przez ORSI GROUP POLSKA z Radomia

za
mobilność i rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające prace w małych
budynkach produkcji zwierzęcej.

♣
CROP VIEW- satelitarny system optymalizacji nawożenia azotowego
zintegrowany w rolniczym oprogramowaniu do zarządzania
gospodarstwem 365FarmNet. Moduł partnerski Claas
produkowany przez 365FarmNet Group GmbH & Co. KG Niemcy
oraz CLAAS E-Systems KGaA mbH & Co KG Niemcy
zgłoszony przez 365FarmNet Group GmbH & Co. KG Niemcy

za
aplikację pomagającą rolnikom w podejmowaniu decyzji o nawożeniu dla
wybranych powierzchni w gospodarstwie rolnym.

♣
Agri Master zbiornik do magazynowania nawozów płynnych
o pojemności 25 000 litrów
produkowany i zgłoszony przez Kingspan Enviromentol Sp. z o.o. z Rokietnicy

za
bezpieczeństwo, wysoką jakość przechowywania i dystrybucji
nawozów płynnych.

