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   Przedsiębiorstwo AGRO-MASZ z siedzibą 
w Strzelcach Małych od momentu założenia w 2006 roku 
rozwija się w niezmiennie szybkim tempie, każdego roku 
zwiększając zatrudnienie oraz produkcję. Jest to niewątpliwie 
efektem ciągłego podnoszenia jakości naszych wyrobów 
pobudzanego inwestycjami w rozwój bazy produkcyjnej oraz 
rosnącymi kwalifikacjami naszej kadry pracowników.

   Staramy się nadawać rytm zmianom jakie następują by 
sprostać wymaganiom dynamicznie rozwijającego się sektora 
produkcji rolnej wprowadzając na rynek maszyny wytrzymałe 
i nowoczesne. Stawiamy na innowacyjne technologie, 
rozwiązania oparte na precyzji obróbki dla osiągnięcia 
produktów trwałych, o wysokiej jakości.

   Stale dążymy do podnoszenia jakości naszych wyrobów 
oraz systematycznie wdrażamy produkcję nowych typów 
urządzeń by móc zaproponować rolnikom najbardziej 
kompleksową ofertę. Zaznaczamy także coraz silniej swą 
obecność na rynkach zagranicznych.

   Podejmujemy nowe wyzwania, nowe projekty mające 
przysłużyć się powstaniu najszerszej oferty nowoczesnych 
maszyn oraz najwyższej jakości obsłudze klientów skupiając 
się na najpełniejszej realizacji ich potrzeb, na czym opieramy 
dzisiejsze funkcjonowanie i przyszłościowy rozwój 
przedsiębiorstwa.

   Nasze przedsiębiorstwo zorganizowane jest w oparciu 
o System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie oraz zmian w specyfikacji technicznej maszyn 

bez uprzedniego powiadomienia. Wygląd maszyn może odbiegać od przedstawionego w folderze.    
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zęby z wymiennymi elementami roboczymi

ekrany pływające z możliwością regulacji 

płynna regulacja głębokości pracy wału

Model

BM75  7.5

Szerokość
(m)

Waga
(kg)

Moc
(KM)

Wydajność
(ha/h)

120 - 170

Ilość palców
(szt.)

120 4 - 62050

Głębokość robocza
max (cm)

8

5 rzędów palców pracujących ø16mm o długości 763 mm 

hydrauliczna regulacja kąta natarcia palców

składana hydraulicznie z zabezpieczeniem do transportu
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2 rzędy redlic z rozstawem 89 cm

prześwit pod ramą 91 cm

zestaw wałów kolczastych

oświetlenie

rząd hydraulicznie regulowanych talerzy 460 mm

oświetlenie

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość dłut
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

PD30

PD30

Głębokość robocza
max (cm)

3.0

3.0

2173

2345 240 - 290

160 - 230 5

7 2.0 - 3.0

2.0 - 3.0 15 - 55

15 - 55

PD Pług dłutowy 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

NOWOŚĆ! 
 

BM Brona mulczowa 
 

NOWOŚĆ! 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy w AT30 i AT40

zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm

2 rzędy talerzy 510 lub 560 typu „P” lub „C” 

piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym

odstęp między rzędami talerzy 62 cm

ekrany boczne z możliwością regulacji

wydźwig hydrauliczny do siewnika (1,3t)

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

hydrauliczna regulacja wału

zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm

piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym 

odstęp między rzędami talerzy 75 cm

ekrany boczne z możliwością regulacji

stopki pod siewnik

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

2 rzędy talerzy 560 typu „P” lub „C” 

wydźwig hydrauliczny do siewnika (1,3t)

wał oponowy regulowany hydraulicznie
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składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy

Model

ATO30  3.0

Szerokość
(m)

Waga
(kg)

Moc
(KM)

Wydajność
(ha/h)

100

Ilość talerzy
(szt.)

24 2.0 - 3.01880

Głębokość robocza
max (cm)

14

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość talerzy
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

AT27 2.7 1040 90 - 120 20 1.8 - 2.6

AT30 3.0 1200 100 - 130 24 2.0 - 3.0

AT40 4.0 1570 110 - 150 32 2.8 - 4.2

Głębokość robocza
max (cm)

14

14

14

AT Agregat talerzowy 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

ATO Agregat talerzowy półzawieszany 
 

NOWOŚĆ! 
 



Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość talerzy
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

BTL30 3.0 1120 100 - 130 24 2.0 - 3.2

Model

BT15 1.5

Szerokość
(m)

Waga
(kg)

Moc
(KM)

Wydajność
(ha/h)

50

Ilość talerzy
(szt.)

12 1.0 - 1.5700

BT17 1.75 60 14 1.1 - 1.7780

Głębokość robocza
max (cm)

14

14

Głębokość robocza
max (cm)

14

BT20 2.0 70 16 1.3 - 2.0825 14

zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm

2 rzędy talerzy 510 lub 560 typu „P” lub „C” 

piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym

odstęp między rzędami talerzy 85 cm

ekrany boczne z możliwością regulacji

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

rząd zgrzebeł sprężynowych

oświetlenie podstawowe 

zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm

2 rzędy talerzy 510 lub 560 typu „C” 

piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym

odstęp między rzędami talerzy 72 cm

ekrany boczne z możliwością regulacji

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

hydrauliczna regulacja wału 

automatyczna belka zaczepowa
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podwójne ramię talerza

BT Brona talerzowa do winnic i sadów 
 

NOWOŚĆ! 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

BTL Brona talerzowa lekka 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy w BT30 i BT40

oświetlenie z regulowanym uchwytem

oświetlenie z błotnikami do wersji półzawieszanej

rząd zgrzebeł sprężynowych

zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm

2 rzędy talerzy 560 typu „P” lub „C” 

piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym

odstęp między rzędami talerzy 85 cm

ekrany boczne z możliwością regulacji

hydrauliczna regulacja wału 

oświetlenie podstawowe (BT27 - BT40)

stopki podporowe 2 sztuki

lub sprężynowe 90 x 13 mm (talerz 510 typu „C”) 

doposażenie w wersję półzawieszaną

hydraulicznie składana (BT40H, BT50H, BT60H)

*podane w tabeli parametry nie uwzględniają wagi i gabarytów sprzęgu transportowego

 (wersji półzawieszanej). 

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość talerzy
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

1180 90 - 120 20 1.5 - 2.5

1320 100 - 130 24 2.0 - 3.2

1750 110 - 150 32 2.8 - 4.2

2250 120 - 150 32 2.8 - 4.2

2600 140 - 180 40 4.0 - 6.0

BT27  

BT30

BT40 

BT40H

BT50H

BT60H

2.7

3.0

4.0

4.0

5.0

6.0 3100 160 - 200 48 5.0 - 7.0

Głębokość robocza
max (cm)

14

14

14

14

14

14
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BT Brona talerzowa 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość talerzy
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

BTC30 3.0 1900 120 - 150 24 2.0 - 3.0

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość talerzy
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

BTC50 5.0 4680 180 - 220 40 4.0 - 6.0

BTC60 6.0 5200 220 - 260 48 5.0 - 7.0

Głębokość robocza
max (cm)

14

Głębokość robocza
max (cm)

14

14

zabezpieczenie gumowe 40 x 210 mm

2 rzędy talerzy 560 lub 620 typu „C” 

piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym

odstęp między rzędami talerzy 100 cm

ekrany boczne talerzowe z możliwością regulacji

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy

rząd zgrzebeł sprężynowych

zabezpieczenie gumowe 40 x 210 mm

2 rzędy talerzy 560 lub 620 typu „C” 

piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym

odstęp między rzędami talerzy 100 cm

ekrany boczne talerzowe z możliwością regulacji

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

hydrauliczna regulacja głębokości pracy

pneumatyczne hamulce

hydrauliczna amortyzacja osi

hydrauliczna regulacja wału

oświetlenie podstawowe 

oświetlenie z regulowanym uchwytem

oświetlenie

rząd zgrzebeł sprężynowych
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BTC Brona talerzowa ciężka 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

BTC Brona talerzowa półzawieszana ciężka 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



AUC40H 2250 140 - 190 16 2.6 - 3.84.0

AUC30 1540 100 - 140 12 1.8 - 2.73.0

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość zębów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

Głębokość robocza
max (cm)

18

18

listwa zgarniająca I zębata z regulacją głębokości i amortyzatorem

listwa zgarniająca II gładka na wieszakach łańcuchowych

ekrany boczne

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

2 rzędy zębów sprężystych 25 x 25 z gęsiostópkami

wał strunowy 400 mm

hydraulicznie składany AUC40

oświetlenie z regulowanym uchwytem (AUC40)

oświetlenie podstawowe ( AUC30) 

doposażenie w komplet uchwytów do siewnika

oświetlenie z błotnikami do wersji półzawieszanej

doposażenie w wersję półzawieszaną
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AUC Agregat uprawowy ciężki 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



dodatkowy spulchniacz śladów

wał przedni strunowy gładki

2 lub 3 rzędy zębów 32 x 12 mm typu "P"

regulowane stopki pod siewnik 

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

wydźwig hydrauliczny do siewnika (1 t)

wał przedni strunowy gładki

4 rzędy zębów 32 x 12 lub 45 x 10

spulchniacze śladów z płynną regulacją głębokości i szerokości

2 rzędy wałów krusząco - ugniatających

automatyczna belka zaczepowa 

automatyczna belka zaczepowa

  www.agro-masz.eu       11

AU42 4.2 1180 95 - 115 42 2.9 - 5.0

AU50 5.0 1560 110 - 140 50 3.5 - 6.1

AU56 5.6 1660 120 - 160 56 4.1 - 7.2

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość zębów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

AU36 3.6 1080 85 - 95 36 2.0 - 4.0

Głębokość robocza
max (cm)

4 - 13

4 - 13

4 - 13

4 - 13

AS27 2.7 680 70 - 90 18 1.8 - 2.6

AS3 3.0 740 80 - 100 20 2.0 - 3.0

AS4 4.0 900 110 - 140 26 2.8 - 4.2

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość zębów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

AS25 2.5 660 60 - 70 16 1.5 - 2.0

Głębokość robocza
max (cm)

4 - 13

4 - 13

4 - 13

4 - 13

AU Agregat uprawowy 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

AS Agregat uprawowo-siewny 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje
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Model

POV3  

Szerokość
(m)

Waga POV
(kg)

Moc
(KM)

Wydajność
(ha/h)

90 - 120

Ilość korpusów
(szt.)

3

POV4 4120 - 140

0.8 - 1.3

1.0 - 1.7

0.6 - 1.5

0.8 - 2.0 1350

1100

POV5 5140 - 180 1.2 - 2.01.0 - 2.5 1600

Głębokość robocza
max (cm)

30

30

30

korpusy przedpłużne 

listwy przedłużające

noże tnące

rozstaw korpusów 100 cm

odkładnice pełne, ażurowe lub XL

płynna regulacja szerokości roboczej: 20 - 50 cm

rama-profil: 140 x 140 mm

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej

prześwit pod ramą 76 cm

w standardzie lemiesze 18" z dłutami

WARIANT I (siłownik obrotu)

WARIANT II (siłownik obrotu z pamięcią + siłownik liniowania)

B2 - wyposażenie obowiązkowe

mechanizm koła: kopiująco-transportowy tylny

mechanizm koła: kopiująco-transportowy tylny z amortyzacją

LATA GWARANCJI 
na ramę do wszystkich pługów obracalnych!!! 3

regulowana belka zaczepowa

POV

POVH

zabezpieczenie hydrauliczne

zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom

zabezpieczenie resorowe (5 piór)

POVR

wzmocnienie resora (+2 pióra) (POVR)

Waga
POVR / POVH

(kg)

1550

1300

1800

mechanizm koła: kopiujący boczny z podwójnym kołem

POV Pług obracalny vario
 

NOWOŚĆ! 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje
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prześwit pod ramą 76 cm

rama-profil: 140x140 mm

WARIANT II (siłownik obrotu + siłownik liniowania)

Model
Szerokość

(m)
Moc
(KM)

Ilość korpusów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

PO4 1.40 - 2.00 115 - 140 4 (3+1) 1.0 - 1.7

PO5 1.75 - 2.50 130 - 180 4+1 1.2 - 2.0

PO3 1.05 - 1.50 80 -115 3 0.8 - 1.3

korpusy przedpłużne

Głębokość robocza
max (cm)

30

Waga POR/POH
(kg)

1500

1740

1250

Waga PO
(kg)

1300

1550

1050

wzmocnienie resora (+2 pióra) (POR)

noże tnące

PO

POH

rozstaw korpusów 85 cm lub 100 cm

siłownik obrotu + siłownik liniowania

zabezpieczenie hydrauliczne

rozstaw korpusów 100 cm

odkładnice pełne, ażurowe lub XL

WARIANT I (siłownik obrotu)

WARIANT III (siłownik obrotu z pamięcią + siłownik liniowania)

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej

w standardzie lemiesze 18" z dłutami

zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom

siłownik obrotu + siłownik liniowania (dla wersji 
z rozstawem korpusów 100 cm)

zabezpieczenie resorowe (5 piór)

rozstaw korpusów 100 cm

siłownik obrotu + siłownik liniowania

POR

krój

listwy przedłużające

ramię wału doprawiającego

LATA GWARANCJI 
na ramę do wszystkich pługów obracalnych!!! 3

szerokość skiby: 35, 40, 45, 50 cm

regulowana belka zaczepowa
B2 - wyposażenie obowiązkowe

mechanizm koła: kopiująco-transportowy tylny

mechanizm koła: kopiująco-transportowy boczny

mechanizm koła: kopiująco-transportowy tylny z amortyzacją

B1 - wyposażenie obowiązkowe (PO100)

WARIANT I (siłownik obrotu)

WARIANT II (siłownik obrotu z pamięcią)

mechanizm koła: kopiujący boczny z podwójnym kołem

PO Pług obracalny
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe (PO85) C - opcje



listwy przedłużające
rozstaw korpusów 85 cm

odkładnice pełne

regulowana szerokość skiby: 25, 30, 35, 40 cm

rama-profil: 100x100 mm

prześwit pod ramą 70 cm

lemiesze 14" z dłutami

siłownik obrotu

mechanizm koła: kopiujący boczny

rozstaw korpusów 85 cm

odkładnice pełne lub ażurowe

regulowana szerokość skiby: 30, 35, 40, 45 cm

rama-profil: 120x120 mm

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej

prześwit pod ramą 76 cm

lemiesze 16" z dłutami

siłownik obrotu

mechanizm koła: kopiujący boczny

zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom

zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej

listwy przedłużające

noże tnące

korpusy przedpłużne

noże tnące

krój

korpusy przedpłużne
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Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość korpusów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

POL4 1.20 - 1.80 1150 80 - 100 4 (3+1) 0.8 - 1.5

POL3 0.90 - 1.35 960 60 - 80 3 0.6 - 1.1

Głębokość robocza
max (cm)

30

30

Model

POM2  

Szerokość
(m)

Waga
(kg)

Moc
(KM)

Wydajność
(ha/h)

40 - 60

Ilość korpusów 
(szt.)

2

POM3 360 - 80

0.25 - 0.40

0.40 - 0.60

0.50 - 0.80

0.75 - 1.20 720

510

Głębokość robocza
max (cm)

30

30

POL Pług obracalny lekki z zabezpieczeniem zrywalnym 
 

LATA GWARANCJI 
na ramę do wszystkich pługów obracalnych!!! 3

A - podstawa maszyny B2 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

POM Pług obracalny mały
 

NOWOŚĆ! 
 

A - podstawa maszyny B2 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom

odkładnice pełne

regulowana szerokość skiby: 30, 35, 40 cm

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej

rama-profil: 120x100 mm

prześwit pod ramą 69 cm

rozstaw korpusów 85 cm

w standardzie lemiesze 14" z dłutami

korpusy przedpłużne

krój talerzowy

odkładnice pełne, ażurowe lub XL

regulowana szerokość skiby: 35, 40, 45, 50 cm

rama-profil: 140x100 mm

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej

prześwit pod ramą 76 cm

w standardzie lemiesze 18" z dłutami

rozstaw korpusów 85 cm

listwy przedłużające

noże tnące

zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom

listwy przedłużające

noże tnące
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NOWOŚĆ! 
 

6

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość korpusów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

PJ4 1.20 - 1.76 715 80 - 110 4 (3+1) 0.96 - 1.28

PJ5 1.60 - 2.20 835 110 - 150 4+1 1.20 - 1.60

PJ3 0.96 - 1.32 605 60 - 80 3 0.72 - 0.96

Głębokość robocza
max (cm)

25 - 30

25 - 30

25 - 30

25 - 30

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość korpusów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

PJM3 0.9 - 1.2 490 40 - 60 3 0.60 - 0.97

PJM4 1.2 - 1.6 600 60 - 80 4 0.80 - 1.30

PJM2 0.6 - 0.8 380 20 - 40 2 0.42 - 0.65

Głębokość robocza
max (cm)

25 - 30

25 - 30

25 - 30

PJ Pług jednobelkowy 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

PJM Pług jednobelkowy mały  
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



odkładnice pełne

szerokość skiby 35 cm lub 40 cm

koło metalowe lub gumowe

prześwit pod ramą 65 cm lub 68 cm

lemiesze (z dłutami do wersji PZ40)

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej

rozstaw korpusów 80 cm lub 94 cm

zabezpieczenie kołkowe lub sprężynowe

2 rzędy zębów

rząd talerzy zagarniających 460 mm

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

oświetlenie podstawowe 

automatyczna belka zaczepowa

16       www.agro-masz.eu

Model
Szerokość

35 / 40
(m)

Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość korpusów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

PZ4 1.40 / 1.60 540 80 - 100 4 1.0 - 1.2

PZ5 1.75 / 2.00 640 100 - 120 5 1.2 - 1.4

PZ3 1.05 / 1.20 440 60 - 80 3 0.8 - 1.0

Głębokość robocza
max (cm)

25 - 30

25 - 30

25 - 30

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość zębów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

AP21 2.1 750 65 - 80 5 1.47 - 2.10

AP26 2.6 830 80 - 100 6 1.80 - 2.60

AP30 3.0 915 100 - 140 7 2.10 - 3.00

Głębokość robocza
max (cm)

15

15

15

PZ Pług zagonowy 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

AP Agregat podorywkowy  
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



hydrauliczna regulacja głębokości pracy

zabezpieczenie sprężynowe

2 rzędy zębów o przekroju 35 x 35 mm

rząd talerzy zagarniających 460 mm

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

oświetlenie podstawowe 

nowoczesna konstrukcja ramy umożliwiająca jednoczesną
regulację głębokości pracy talerzy oraz wału

oświetlenie podstawowe

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

2 rzędy zębów o przekroju 60 x 25 mm

rząd talerzy zagarniających 460 mm mocowane na sprężynach

hydrauliczna regulacja wału

zabezpieczenie sprężynowe

automatyczna belka zaczepowa
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Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość zębów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

AP21

AP26

AP30

2.1

2.6

3.0

1050

1200

1400

80 - 100

100 - 120

110 - 140

5

6

7

1.47 - 2.10

1.80 - 2.60

2.10 - 3.00

Głębokość robocza
max (cm)

4 - 13

4 - 13

4 - 13

AP26 2.6 860 80 - 100 6 1.80 - 2.60

AP30 3.0 960 100 - 140 7 2.10 - 3.00

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość zębów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

AP21 2.1 760  65 - 80 5 1.47 - 2.10

Głębokość robocza
max (cm)

15

15

15

AP  PLUS Agregat podorywkowy 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

AP Agregat podorywkowy z zabezpieczeniem NON-STOP  
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



hydrauliczna regulacja wału

oświetlenie podstawowe

3 rzędy zębów o przekroju 60 x 25 mm

rząd sprężyn wyrównujących 60 x 10 mm

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)zabezpieczenie resorowe lub hydrauliczne

elementy robocze do pracy głębokiej o szerokości 40 mm 
z podcinaczami lub do pracy płytkiej o szerokości 80 mm 
z podcinaczami

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość zębów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

AP30 3.0 1400 130 - 160 10 2.1 - 3.0

Głębokość robocza
max (cm)

4 - 30
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AP Agregat podorywkowy 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

NOWOŚĆ!  Agregat podorywkowy z zabezpieczeniem hydraulicznym

Agregat podorywkowy z zabezpieczeniem resorowym



hydrauliczna regulacja wału

stopki podporowe (przód) 2 sztuki

rząd zgrzebeł sprężynowych 

oświetlenie podstawowe 

oświetlenie z regulowanym uchwytem

4 rzędy zębów 70 x 12 redliczka prosta 60 mm lub gęsiostópka 
180 mm

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 25)

hydraulicznie składany (APS40H, APS50H, APS60H)
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Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość zębów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

APS30 3.0 1000 65 - 80 18 2.0 - 4.0

APS40 4.0 1350 80 - 100 24 2.9 - 5.0

APS40H 4.0 1420 110 - 130 24 2.9 - 5.0

APS50H 5.0 1620 130 - 150 30 3.6 - 6.2

APS60H 6.0 1840 150 -175 36 4.5 - 7.5

Głębokość robocza
max (cm)

4 - 13

4 - 13

4 - 13

4 - 13

4 - 13

APS Agregat uprawowo-podorywkowy  
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



przenośnik taśmowy z zabezpieczeniem przeciw ukosowaniu 
i napinaczem

adapter i tarcze do wysiewu nawozu

zwijana plandeka na zbiornik

skrzynia załadunkowa malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej

oświetlenie drogowe

hamulce pneumatyczne

podest z drabiną

napęd mechaniczny przenośnika taśmowego - przekładnia z koła

stopka podporowa regulowana mechanicznie

dyszel do górnego zaczepu ciągnika

dyszel do dolnego zaczepu ciągnika

mechaniczny napęd tarcz rozsiewających (z WOM ciągnika)

pojemność 3800 l (2050 l skrzynia nasienna, 1750 l skrzynia nawozu)

dmuchawa pneumatyczna napędzana silnikiem hydraulicznym

komputerowy system zarządzania wysiewem

przedni wał oponowy

sekcja talerzy uprawiających 560 lub sekcja zębów 
z zabezpieczeniem i regulacją hydrauliczną

piasty bezobsługowe

elektryczny napęd aparatów wysiewających

Model
Pojemność 

(l)
Szerokość 

(m)
Masa
(kg)

Moc 
(KM)

Dopuszczalna
masa całkowita (kg)

Rewo 8200 8200 8 - 24 3200 100 - 130 12000

18 redlic dwutalerzowych z rolkami dogniatająco - kopiującymi

adapter i tarcze do wysiewu wapna

wał doprawiający
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docisk redlic bezstopniowy hydrauliczny

szczelnie zamykana skrzynia nawozowa oraz nasienna

skrzynia nawozowa i aparat wysiewający nawóz wykonany ze stali 
kwasoodpornej

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Głębokość robocza
max (cm)

Ilość zębów
(szt.)

Ilość redlic
(szt.)

Salvis Z 3800 3 5200 180-250 9 18 30

Ilość talerzy
(szt.)

-

Wydajność
(ha/h)

1,5 - 3

Salvis T 3800 3 5200 160-230 - 18 1524 1,5 - 3

REWO Rozsiewacz wapna i nawozów 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

SALVIS Siewnik pneumatyczny NOWOŚĆ! 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



redlica talerzowa (pojedynczy 
talerz z kołem kopiującym)

redlica stopkowa
redlica talerzowa z elastycznym talerzem 
czyszczącym i kołem kopiującym

redlica dwutalerzowa
(podwójny talerz z kołem kopiującym)

- elektryczne

ścieżki technologiczne: 

komplet spulchniaczy śladów (2 lub 4 szt)

znaczniki ścieżek przedwschodowych
(do ścieżek techn. elektrycznych lub 
z komputerem)

SR270

SR300

SR250

2.7 600 800 23

3.0 620 820 23 / 25

3.5 760 940 29

2.5 580 720 19 / 21

480

550

640

450

50 - 70

60 - 80

70 - 90

40 - 60

Model
Szerokość

(m) Redlica 
stopkowa

Redlica talerzowa
(talerz pojedynczy/
talerz czyszczący)

                        Waga (kg)
Ilość redlic 

(szt.)
Poj. zbiornika

(l)
Moc
(KM)

- mechaniczne 

- z komputerem

Redlica 
dwutalerzowa

835

860

980

750

4.0 860 1020 33 79080 - 1001070SR400

SR350

nadstawka do SR300 zwiększająca maksymalną 
pojemność o 275 l.

hydrauliczne znaczniki

docisk redlic regulowany bezstopniowo

podest załadunkowy

koła wysiewające dzielone

oświetlenie

2 rzędy redlic w siewnikach talerzowych

dzielniki ziarna

2 lub 3 rzędy redlic w siewnikach stopkowych

* wieloprogowy czujnik poziomu nasion (opcja do 
ścieżek technologicznych z komputerem)
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SR Siewnik zbożowy rzędowy 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



włóka przednia wyrównująca (ANU30)

- elektryczne

ścieżki technologiczne: 

- mechaniczne 

- z komputerem

znaczniki ścieżek przedwschodowych
(do ścieżek techn. elektrycznych lub 
z komputerem)

zestaw podpór (2 szt)

redlice talerzowe z kołami kopiującymi

pojemność skrzyni nasiennej 700 l

docisk redlic regulowany bezstopniowo

podest załadunkowy

koła wysiewające dzielone

oświetlenie

ANT30

ANU30

ANA30

2 rzędy talerzy 460 mm lub 510 mm typu „C”

ekrany boczne

zestaw znaczników hydraulicznych

2 rzędy zębów 45x10 mm

ekrany boczne

zestaw znaczników hydraulicznych

rząd obracających się noży

ekrany boczne na uchwytach sprężynowych

zestaw znaczników hydraulicznych

wał (zestawienie dostępności 
wałów na stronie 25)

wał (zestawienie dostępności 
wałów na stronie 25)

wał (zestawienie dostępności 
wałów na stronie 25)

B1 - wyposażenie obowiązkowe

B1 - wyposażenie obowiązkowe

B1 - wyposażenie obowiązkowe

A - podstawa maszyny

A - podstawa maszyny

A - podstawa maszyny

Agregaty do nadbudowy SN300

* wieloprogowy czujnik poziomu nasion (opcja do 
ścieżek technologicznych z komputerem)

dzielniki ziarna

podwójne ramię talerza

wał przekazu mocy (ANA30)

SN300 Siewnik nabudowany 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje

1000SN300

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Ilość redlic 
(szt.)

3.0 24

- 24 130 - 180 2.7

1700

2150

20 - 100 - 150

3.0

SN300 + ANU30

SN300 + ANT30

Model
Szerokość

(m)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Ilość talerzy
(szt.)

Ilość zębów
(szt.)

Wydajność
(ha/h)

100 - 150-2060 -SN300 + ANA30 

-

-

Ilość noży
(szt.)

24
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Model
Liczba sekcji

(szt.)
Waga
(kg)

Moc
(KM)

Szerokość
(m)

SP200 8 70 - 2 - 6

stopień pojedynczy płaski

sterowanie obrotami wentylatora

zewnętrzny panel sterujący

sterowanie z koła kopiującego

sterowanie GPS

czujnik rezerwy ziarna (opcja do 
„zewnętrzny panel sterujący”)

stopień podwójny płaski

stopień 45º

stopień 90º

podstawa montażowa do BTH w wersji 
półzawieszanej

podstawa montażowa do BTH

podstawa montażowa do BT27, BT30

podstawa montażowa do BM

podstawa montażowa do AT

podstawa montażowa do APN26

podstawa montażowa do APR

podstawa montażowa do AP, APN21, APN30

podstawa montażowa do APS
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sterowanie z kołasterowanie GPS

SP200 Siewnik poplonów 
 

A - podstawa maszyny B1 - wyposażenie obowiązkowe C - opcje



WAŁY    
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Wał rurowy

Wał strunowy gładki

Wał strunowy ząbkowany

Wał packer

Wał crosskill

Wał teownikowy

Wał gumowy

Wał daszkowy

Wał pierścieniowy

Wał tandem (2x crosskill)

Wał tandem (strunowy + rurowy)

Wał tandem (2x ceownikowy)



MASZYNAMASZYNAMASZYNA
ATATAT ASASAS AUAUAU AUCAUCAUC ANANANAPSAPSAPS APAPAP APRAPRAPR APNAPNAPN

WAŁWAŁWAŁ

RUROWY Ø 400  

RUROWY Ø 600

PIERŚCIENIOWY Ø 500

PACKER Ø 500

CROSSKILL Ø 400

DASZKOWY Ø 500

DASZKOWY Ø 600

TEOWNIKOWY Ø 500

TEOWNIKOWY Ø 600

STRUNOWY Ø 320

STRUNOWY Ø 400

BTLBTLBTL BTCBTCBTC

ZESTAWIENIE DOSTĘPNOŚCI WAŁÓW    
 

GUMOWY Ø 500 

TANDEM 2X Ø 400
(2X CROSSKILL)

TANDEM 2X Ø 500
(2X CEOWNIKOWE)

TANDEM 2X Ø 400
(STRUNOWY + RUROWY)

   BT   BT
15 - 2015 - 20
   BT
15 - 20

BTBTBT

RUROWY Ø 500  

APPAPPAPP

PACKER Ø 400

x
x x x x x x x x x

x
x x x x x x x x x

x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x

x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x

x x
x

x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x
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NOTATKI
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Modern Farming

Sprzedaż krajowa
tel. +48 601 365 272
inga@agro-masz.eu

Części zamienne  
tel. +48 603 728 099
kamil.slusarczyk@agro-masz.eu

AGRO-MASZ Paweł Nowak
Strzelce Małe 78
97-515 Masłowice
tel. +48 44 787 49 24
fax.+48 44 787 12 02
kontakt@agro-masz.eu

Export
tel. +48 605 724 854
export@agro-masz.eu
tel. +48 661 027 679
rafal.kornatka@agro-masz.eu
tel. +48 603 676 644
mariusz.gleda@agro-masz.eu

Serwis
tel. +48 661 076 457
serwis@agro-masz.eu

pieczęć dealera

 Lista dealerów na stronie:  www.agro-masz.eu


