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Firma Agro-As założona w 1993 r., lider rynku działający w branży 
kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płodami rolnymi, 
jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w regionie. 
Zasięgiem działania obejmuje Polskę południowo-zachodnią. 
Zatrudnia blisko 270 pracowników.

Obsługuje ponad 5000 klientów ( rolnicy indywidualni oraz 
gospodarstwa wielkoobszarowe, spółdzielnie rolnicze i spółki 
działające w sektorze rolnym). 

Firma oferuje usługi sprzętem rolniczym oraz prowadzi 
doradztwo agrotechniczne. Dzięki posiadanej bazie sprzętowej 
maszyn rolniczych oraz wykwalifikowanej kadrze specjalistów 
od wielu lat zarządzamy gospodarstwami o łącznej powierzchni 
ponad 3 S00ha. 

Na tym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna, głównie: 
pszenicy, kukurydzy, rzepaku, jęczmienia oraz buraka cukrowego. 

Na obsługiwanym areale prowadzimy szeroko zakrojone działania 
badawczo-rozwojowe nad udoskonaleniem procesu produkcji, 
zarówno zabiegów chemicznych jak również samej techniki upraw 
gleby z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań z zakresu 
nawożenia oraz ochrony roślin. 

Zdobyte doświadczenie wspomagają proces sprzedaży 
i przygotowania oferty dla naszych klientów a przede 
wszystkim pomagają nam lepiej zrozumieć ich potrzeby. 

Obszary działania firmy AgroAs: 

-środki ochrony roślin -serwis maszyn rolniczych
-materiał siewny -usługi sprzętem rolniczym
-nawozy -sprzedaż paliw
-obrót płodami rolnymi -transport
-sprzedaż maszyn -ubezpieczenia
- sprzedaż części
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Maszyny

W ofercie Centrum Technicznego Zaopatrzenia Rolnictwa znajdują się 
wysokiej jakości maszyny rolnicze wiodących zagranicznych produ-
centów znanych na całym świecie i tych najbardziej znanych produ-
centów w Polsce. Głównymi markami oferowanych maszyn są: Claas, 
Horsch, Hardi, Kuhn, Maschio‒Gaspardo, Wielton, Expom, Tucholski, 
Texas, Rolmako, Pomot oraz wielu innych.

W celu lepszej prezentacji naszej oferty maszyn prowadzimy inten-
sywne działania promocyjne m.in. pokazy maszyn indywidualne oraz 
pokazy polowe typu Demo Tour. Aby sprostać wymaganiom naszych 
klientów przed zakupem maszyn istnieje możliwość wykonania poka-
zu na gospodarstwie zainteresowanego klienta celem sprawdzenia 
działania maszyny w rzeczywistych warunkach pracy.
W pakiecie nowych maszyny oferujemy również najbardziej korzystne 
finansowanie maszyn rolniczych. Kupujący już nie musi udawać się do 
banków w celu załatwienia wszelkich formalności, ale wszystko można 
załatwić z naszym doradcą ds. finansowania. Bardzo często na wybra-
ne produkty mamy finansowanie fabryczne na prawdziwe 0%.

Dodatkowo przy zakupie nowej maszyny oferujemy wsparcie dla 
klientów w postaci zbycia maszyny używanej. Nasza oferta obejmuje 
ocenę techniczną używanego sprzętu, wycenę ewentualnych kosz-
tów napraw i znalezieniu potencjalnego nabywcy. Istnieje możliwość 
częściowego rozliczenia używanej maszyny przy zakupie nowej lub 
oddając w rozliczeniu płody rolne.

Każdy klient, który zakupi u nas bardziej skomplikowaną maszynę 
otrzymuje w pakiecie przeszkolenie z zakresu obsługi tej maszyny 
oraz bezpłatne uruchomienie w warunkach polowych. A dla wszyst-

Sprzedaż Maszyn Rolniczych i Komunalnych  

kich, którzy nabyli u nas sieczkarnię samojezdną lub kombajn zbożo-
wy organizujemy całodniowe, bezpłatne i bardzo dokładne szkolenie 
dla operatorów, aby nowy nabywca nie miał jakichkolwiek problemów 
z ich użytkowaniem.

Strategią firmy jest bycie blisko naszych klientów, dlatego otwieramy 
nasz kolejny, nowy oddział z serwisem maszyn rolniczych w miejsco-
wości Kamienna k. Namysłowa. Na dzień dzisiejszy to jest nasz już 
4 oddział, gdzie oferujemy pełną ofertę agro techniczną; maszyny, czę-
ści zamienne oraz serwis.

Do państwa dyspozycji posiadamy prężną sieć doradców handlowych 
działających na terenie południowo-zachodniej części Polski. Nasi do-
radcy pomogą Państwu w wyborze maszyny dopasowanej do Pań-
stwa potrzeb i możliwości finansowych.

Przy zakupie nowej maszyny, firma prowadzi również wsparcie klien-
tów w zakresie zbycia maszyn używanych. Oferta nasza obejmuje: 
ocenę techniczną używanego sprzętu, wycenę w uzgodnieniu z klien-
tem oraz pomoc w znalezieniu potencjalnego nabywcy. Istnieje także 
możliwość częściowego rozliczenia zakupu nowej maszyny, odkupu-
jąc używaną od klienta bądź dokonując rozliczenia w formie zakupu 
płodów rolnych.

Strategią firmy jest bycie blisko klienta, dlatego też posiadamy pręż-
ną sieć przedstawicieli handlowych działających na terenie po-
łudniowo-zachodniej Polski. Nasi handlowcy pomogą Państwu 
w wyborze maszyny dopasowanej do Państwa potrzeb i możliwości 
finansowych.
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Sprzedaż

Części zamienne są warunkiem niezbędnym do zapewnienia pra-
widłowej pracy maszyn w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 
Dostępność, fachowe doradztwo naszych specjalistów oraz dosko-
nała logistyka części zamiennych jest atutem naszej firmy, którym z 
każdym rokiem przekonujemy do siebie coraz więcej zadowolonych 
klientów. W naszych pięciu magazynach: Nowa Wieś Mała, Korfan-
tów, Tworzyjanów, Gołaczów, Kamienna (Namysłów) dostępnych 24 h 
siedem dni w tygodniu, realizujemy zamówienia w trybie expresso-
wym w których czas realizacji mieści się w 12 godzinach. Pozostałe 
zamówienia, nie wymagające natychmiastowej reakcji, realizujemy 
w zamówieniach tygodniowych i miesięcznych, które realizowane są 
od pięciu do trzydziestu dni.

Sprzedaż Części Eksploatacyjnych i Zamiennych 

Oferujemy również przedsezonową weryfikację stanu maszyny. 
Każdy klient otrzymuje raport wraz ze specyfika potrzebnych części 
oraz ich wyceną. Z możliwości takiej korzysta wielu naszych klien-
tów, celem wcześniejszego przygotowania maszyn do pracy w no-
wym sezonie. Atrakcyjność takiej formy zakupu wynika z możliwości 
nabycia części z korzystnymi rabatami zimowymi.

Stacjonarne punkty 
sprzedaży części:

Tworzyjanów

Kamienna

Radzikowice Korfantów
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Finansowanie

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta i rynku nasza firma uru-
chomiła dział wsparcia finansowania zakupu maszyn. Podstawową 
działalnością jest oferowanie finansowania fabrycznego Claas Fi-
nancial Services dla oferowanych maszyn firmy Claas. 

Nasi wysoko wykwalifikowani doradcy pomogą Państwu wybrać naj-
lepszą formę finansowania, dopasowaną indywidualnie do Waszych 
potrzeb. Usługi doradztwa oferowane są bezpłatnie a nasi specjali-
ści dojeżdżają do klientów w celu przedstawienia oferty i załatwienia 
wszelkich formalności.

Ponadto służy wsparciem w przygotowaniu wymaganej dokumen-
tacji potrzebnej do uzyskania finansowania. Oprócz finansowania 

Finansowanie i ubezpieczenia

fabrycznego CFS współpracujemy również z innymi instytucjami 
finansowymi celem uzupełnienia oferty. Współpracujemy z Hardi Fi-
nance, Kuhn Finance, Maschio Gaspardo Finance, Horsch Finance
oraz innymi w zależności od potrzeb i preferencji klienta.

Produkty finansowe oferowane przez nasz dział obejmują również 
inne maszyny będące w ofercie naszej firmy

Ubezpieczenia

Nowo utworzony dział świadczący usługi w zakresie ubezpie-
czenia maszyn, płodów rolnych oraz plonów, przy nabywaniu 
maszyn, oferuje również wsparcie w wyborze i zakupie ubezpie-
czeń komunikacyjnych (OC, AC).

Finansowanie
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Serwis

Dział serwisu funkcjonujący w naszej firmie od 2012 roku, to zespół 
bardzo dobrze przygotowanych specjalistów, którzy stale podnoszą 
swoje kwalifikacje i są w stanie zapewnić fachową i szybką napra-
wę maszyny. Na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, prowadzonych 
przez producentów maszyn, które sprzedajemy i których jesteśmy 
autoryzowanym serwisem, aby móc sprostać nawet najtrudniejszym 
naprawom.

Grupę fachowców od naprawy sprzętu rolniczego stanowi kilkuna-
stu wysoce wykwalifikowanych pracowników, specjalizujących się 
w różnych dziedzinach np. elektromechaniki, diagnostyki, serwisu 
ogumienia, serwisu sprzętu rolniczego. Swoje usługi świadczymy w 
trybie stacjonarnym w siedzibie głównej w Nowej Wsi Małej oraz na-
szych oddziałach w Gołaczowie i Tworzyjanowie. Naprawy odbywa-
ją się w nowoczesnym 6-stanowiskowym obiekcie, wyposażonym 
w kanał naprawczy oraz suwnicę. Taka liczba stanowisk pozwala na 
obsługę wielu pojazdów, co znacznie skraca czas naprawy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów usługi świadczymy 
również w trybie mobilnym. Oferujemy dojazd do klienta i naprawę 
sprzętu bezpośrednio w gospodarstwie. W sprawach wymagających 
nagłej interwencji nasi specjaliści pomogą Państwu także na polu. 

Serwis Maszyn Rolniczych

Właśnie dla takich potrzeb posiadamy kilkanaście specjalistycznych 
pojazdów przystosowanych do mobilnych napraw, umożliwiających 
serwis w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Świadczymy usługi weryfikacji i napraw maszyn w sezonie zimo-
wym, w celu przygotowania maszyny do pracy w sezonie letnim. 
Wykonanie przeglądów przed sezonem, pozwala na obniżenie 
kosztów naprawy i zakupu części zamiennych dzięki stosowanym 
systemom rabatów przedsezonowych.

Do zadań tego działu należy również kompletacja zamówionych 
maszyn, uruchamianie ich a także przeszkolenie przyszłych opera-
torów nowo zamówionych maszyn.

Oprócz napraw sprzętu rolniczego oferujemy również 
usługi zakresie:
• Naprawa i wymiana ogumienia w samochodach 
  osobowych i ciężarowych.
• Naprawa i konserwacja klimatyzacji w samochodach 
  i maszynach rolniczych.
• Zakuwanie przewodów hydraulicznych i pneumatycznych.
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Kombajny CLAAS
W naszej ofercie znajdziecie Państwo kombajny zbożowe renomo-
wanej firmy CLAAS dla małych, średnich i dużych gospodarstw rol-
nych oraz dla firm usługowych i dużych firm rolniczych.

Avero 160 / 240

Tucano 300 / 400 / 500

Lexion 5000 / 6000 / 7000 / 8000

Model Typ

Avero 160 4 wytrząsacze

Avero 240 APS + 4 wytrząsacze

Model Typ

Tucano serii 300 5 wytrząsaczy

Tucano serii 400 APS + 6 wytrząsaczy

Tucano serii 500 APS Hybryda

Model Typ

Lexion serii 5000 APS SYNFLOW WALKER 
5 wytrząsaczy

Lexion serii 6000 APS SYNFLOW WALKER 
6 wytrząsaczy

Lexion serii 7000 APS SYNFLOW HYBRID 
System 1,42m

Lexion serii 8000 APS SYNFLOW HYBRID  
System 1,70m
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Sieczkarnie JAGUAR
Niezawodny i wszechstronny.

JAGUAR jest najczęściej sprzedawaną sieczkarnią na świecie.  
Zawdzięcza to między innymi swojej wszechstronności. Może zbie-
rać kukurydzę, zrywać jej kolby, ciąć całe rośliny, podbierać pokosy, 
kosić trawę, zboże lub wierzbę energetyczną – JAGUAR poradzi so-
bie świetnie wszędzie, gdzie wymagana jest doskonała jakość siecz-
ki. Jest używany nawet do zbioru lawendy w Prowansji

Model Moc

Jaguar serii 800 od 408 do 585 KM

Jaguar serii 900 od 462 do 884 KM
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Ciągniki Rolnicze
Coraz bogatsza oferta ciągników CLAAS! Od 15 lat ich rodzina nieustannie się powiększała. Obecnie oferowanych jest ponad 50 modeli o mocy 
od 75 do 530 KM. Taki wybór nie pozostawia nic do życzenia.

Model Moc silnika

NEXOS od 75 do 112 KM

ELIOS od 75 do 103 KM

ATOS od 75 do 109 KM

Model Moc silnika

Arion 400 od 90 do 140 KM

Arion 500 od 125 do 165 KM

Arion 600 od 145 do 205 KM

Model Moc silnika

XERION 4000 435 KM

XERION 4500 490 KM

XERION 5000 530 KM

Model Moc silnika

Axion 800 od 205 do 295 KM

Axion 900 od 320 do 445 KM
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Ładowarki
Teleskopowe i Kołowe

Model Moc silnika

Scorpion 635 o mocy 136 KM

Scorpion 732 o mocy 136 KM

Scorpion 736 o mocy 136 KM

Scorpion 1033 o mocy 136 KM

Scorpion 746 o mocy 136 KM

Scorpion 756 o mocy 156 KM

Model Moc silnika

Torion 535 o mocy 63 KM

Torion 639 o mocy 68 KM

Torion 1177 o mocy 140 KM

Torion 1410 o mocy 155 KM

Torion 1511 o mocy 167 KM

Torion 1812 o mocy 195 KM

Torion 1914 o mocy 228 KM

Ładowarki Teleskopowe SCORPION
Ładowacze teleskopowe spotyka się dzisiaj w wielu gospodarstwach 
i na wielu podwórzach. Ich kompaktowa konstrukcja, zwrotność 
i wydajność to nie tylko tradycyjny ciągnik z ładowaczem czołowym 
ale spełnienie wielu innych funkcji. Ładowacze teleskopowe oferują 
rolnikowi i przedsiębiorcy świadczącemu usługi, efektywne rozwią-
zanie prawie wszystkich problemów transportowych zwłaszcza tam, 
gdzie przeładunków jest wyjątkowo dużo.

Ładowacze Kołowe TORION
Gdy się chce przenosić naprawdę duże ciężary, potrzeba ładowarki 
kołowej dostosowanej do poszczególnych wymagań rolnictwa i łań-
cucha procesów realizowanych przez użytkownika. TORION prze-
konuje trwałą masywną konstrukcją, intuicyjną koncepcją obsługi, 
licznymi zautomatyzowanymi funkcjami i wydajną techniką napędu 
oraz jeszcze bardziej zwiększa wydajność gospodarstwa. Model ten 
jest dostępny w trzech seriach.
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Prasy
Rolujące i Kostkujące

Prasy Rolujące ROLLANT stałokomorowe oraz VARIANT 
zmiennokomorowe. 
Jeśli codziennie pracuje się przy paszy zielonej lub słomie, potrzeb-
ne jest coś więcej, niż mocna maszyna. Potrzebna jest technika, 
która działa i którą rolnik chętnie wykorzystuje, która jest niezawod-
na w długiej i ciężkiej pracy oraz dostosowana do technologii zbioru. 
Potrzebne są systemy, które wzajemnie się zazębiają.

Prasy Kostkujące QUADRANT wielkobalotowe.
Od chwili gdy w 1921 roku przyznano CLAAS pierwszy patent na 
aparat wiążący, stale udowadniamy ducha pionierów i siłę innowacji 
tworząc nowe, inteligentne rozwiązania, znacząco poprawiające ja-
kość słomy. Systemem zespołów tnących QUADRANT 4000, 4200, 
5200, 5300 firma CLAAS oferuje szeroką paletę pras wielkobaloto-
wych do różnego rodzaju pasz.
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Maszyny Zielonkowe

Kosiarki – Szeroka oferta kosiarek dyskowych DISCO marki CLA-
AS obejmuje zestawy kosiarek oraz kosiarki czołowe, tylne i zaczepiane.

CORTO – bębnowe o szer. pracy od 1,85 do 3,05 m
DISCO – dyskowe o szer. pracy od 2,1 do 10,7 m

Przetrząsarki – Wraz z VOLTO firma CLAAS oferuje program no-
woczesnych przetrząsaczy zaczepianych lub zawieszanych trzy-
punktowo o szerokościach roboczych od 4,50 do 13 m.

VOLTO – zawieszane o szer. pracy od 4,5 do 10,7 m
VOLTO – ciągane o szer. pracy od 7,7 do 13,0 m

Przyczepy samozbierające QUANTUM I CARGOS – Gdy ważna 
jest wydajność i wysoka jakość paszy, przyczepa samozaładow-
cza Quantum to doskonały wybór. Pojemność od 28 m3 do 66,6 m3 
sprawia, że każde gospodarstwo dobierze maszynę stosownie do 
swoich potrzeb. Cargos – Jako przyczepa samozaładowcza i jako 
przyczepa do transportu materiału spod sieczkarni – CARGOS to 
pierwsza przyczepa wielozadaniowa CLAAS, która może być stoso-
wana przez cały rok.

QUANTUM – pojemność od 28,0 do 66,6 m3

CARGOS – pojemność od 30,0 do 100 m3

Zgrabiarki – W szerokiej ofercie zgrabiarek CLAAS każdy gospo-
darz i przedsiębiorca rolny znajdzie odpowiednią zgrabiarkę LINER 
dopasowaną do kolejnej maszyny.

LINER – jednokaruzelowe o szer. pracy od 3,5 do 4,8 m
LINER – dwu lub czterokaruzelowe o szer. pracy od 3,5 do 15,0 m
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Redlicowe Agregaty 
Uprawowe
Agregaty firmy Horsch są nowoczesną alternatywą dla pługa o szerokim spektrum zastosowań. Do 20% mniejsze zużycie paliwa i do 30% 
wyższej wydajności powierzchniowej w stosunku do tradycyjnej uprawy pługiem.

Model Typ

Cruiser SL / XL Perfekcyjna uprawa gleby 
do 15 cm głębokości.

Model Typ

Terrano GX Płytka uprawa gleby 
do 25 cm głębokości.

Terrano FX Płytka lub głęboka uprawa 
gleby do 30 cm głębokości.

Terrano MT Głęboka uprawa gleby z płytkim 
mieszaniem resztek pożniwnych.

Model Typ

Tiger LT Płytka lub głęboka uprawa 
gleby do 35 cm głębokości.

Tiger XL Precyzyjna i płytka uprawa 
gleby do 15 cm głębokości.

Model Typ

Tiger SA
Głęboka uprawa gleby  

z intensywnym wymieszaniem 
do 35 cm głębokości.

Tiger MT
Głęboka uprawy gleby 
do 35 cm głębokości 

w bardzo trudnych warunkach.
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Talerzowe Agregaty 
Uprawowe
Agregaty talerzowe Horsch przeznaczone są do dokładnej i szybkiej 
uprawy ścierniska. Głębokie spulchnianie i płytkie mieszanie ścierni-
ska z prędkościami roboczymi do 20 km/h.

Model Typ

Joker CT
Płytka uprawa ścierniska połączona 

z intensywnym mieszaniem. 
Agregaty zawieszane.

Model Typ

Joker RT
Płytka uprawa ścierniska i średnia 

uprawa gleby połączona z intensywnym 
mieszaniem. Agregaty półzawieszane.

Model Typ

Joker HD

Płytka uprawa ścierniska lub 
głęboka uprawa gleby po kukurydzy 

Duża średnica talerzy 62 cm. 
Agregaty półzawieszane.
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Siewniki oraz kombinacje uprawowo-siewne firmy Horsch o bardzo uniwersalnym spektrum zastosowań przy dużych prędkościach do 20 km/h

PRONTO – Ciągana Kombinacja uprawowo-siewna do siewu 
zbóż, rzepaku i innych drobnych nasion. Bardzo duże prędkości 
robocze do 20 km/h.

EXPRESS – Zawieszane Kombinacja uprawowo-siewna zawiesza-
na do siewu zbóż, rzepaku i innych drobnych nasion. Bardzo duże 
prędkości robocze do 20 km/h.

MAESTRO – Siewnik do siewu ziaren kukurydzy, słonecznika, sor-
go i soi. Duże prędkości robocze do 12 km/h.

AVATAR – Kombinacja siewna pozwalająca na siew bezpośredni, 
siew w mulcz oraz w siew w rosnący poplon.

FOCUS – Kombinacja pasowa z jednoczesnym głębokim dozowa-
niem nawozu pod rzędami nasion.

Siewniki i Kombinacje 
Uprawowo-Siewne
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Uzupełnieniem oferty maszyn techniki bezorkowej firmy Horsch jest coraz bogatsza oferta opryskiwaczy, a w tym wóz przeładowczy oraz opry-
skiwacze samojezdne i ciągane.

TITAN UW – Wóz przeładowczy o pojemności 34 m³ z osią telesko-
pową i przenośnikiem ślimakowym o wydajności 18 ton na minutę.

LEEB PT280 – Opryskiwacz samojezdny o dużej wydajności
z zbiornikiem z stali nierdzewnej o pojemności 7700 L.

LEEB PT350 – Opryskiwacz samojezdny dla dużych prędkości 
i bardzo wysokich upraw z zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojem-
ności 7700  L.

LEEB AX – Opryskiwacz ciągany z zbiornikiem (PE) o po-
jemności 4000 L z rozstawem głowic opryskowych co 50 cm.  

LEEB LT – Opryskiwacz ciągany z zbiornikiem (PE) o pojemności 
4000  L i 5000  L z możliwym rozstawem głowic opryskowych co 25 cm. 

LEEB GS – Opryskiwacz ciągany z zbiornikiem z stali nierdzewnej o pojem-
ności 6000  L, 7000  L i 8000  L z rozstawem głowic opryskowych co 25 cm.

Opryskiwacze i Wóz 
Przeładowczy 



17

Maszyny KUHN i RAUCH

PŁUGI

SIEWNIKI i KOMBINACJE UPRAWOWO-SIEWNE

OPRYSKIWACZE

Firma KUHN oferuje maszyny rolnicze dla wszystkich rolników niezależnie od wielkości ich gospodarstwa lub profilu produkcji. Oferta firmy 
obejmuje między innymi maszyny do uprawy roli, zasiewu, nawożenia, ochrony roślin i do produkcji zwierzęcej. Spośród bardzo bogatej oferty 
maszyn Kuhn z szczególnym uwzględnieniem polecamy:
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Maszyny KUHN i RAUCH

ROZSIEWACZE NAWOZÓW RAUCH

MULCZERY

AGREGATY TALERZOWE, OWIJARKI DO BEL, PASZOWOZY
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Maszyny  
MASCHIO-GASPARDO

PŁUGI

PŁUGI i SPULCHNIACZE

SIEWNIKI i KOMBINACJE UPRAWOWO-SIEWNE

Jest jednym z pierwszych producentów w Europie i na świecie glebogryzarek, mulczerów i bron wirnikowych, z których słynie do dziś. Od tamtej 
pory ich oferta poszerzyła się o wiele innych maszyn rolniczych i wciąż rośnie.
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OPRYSKIWACZE

AGREGATY UPRAWOWE i TALERZOWE, ROZSIEWACZE NAWOZÓW

Maszyny  
MASCHIO-GASPARDO



21

Opryskiwacze HARDI

Opryskiwacze Hardi to maszyny dla wymagających, który jako pio-
nier na świecie rozpoczął produkcję opryskiwaczy z fartuchem po-
wietrznym. Wysokiej jakości maszyny dostępne są w każdej gamie 
opryskiwaczy zawieszanych, ciąganych oraz samojezdnych w róż-
nych typach belki polowej.

MASTER – Opryskiwacze zawieszane z zbiornikiem o pojemności 
od 1000 L do 1800 L

ALPHA – Opryskiwacze samojezdne z zbiornikiem o pojemności 
3500  L i 4100  L

RANGER – Opryskiwacze ciągane z zbiornikiem o pojemności 2500  L 

NAVIGATOR – Opryskiwacze ciągane z zbiornikiem o pojemności 
od 3000 L do 6000  L

COMMANDER – Opryskiwacze ciągane z zbiornikiem o pojemności 
od 3300  L do 7000  L
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Przyczepy WIELTON 

Firma WIELTON to jeden z największych i najbardziej znanych w Europie polski producent przyczep i naczep ciężarowych, który od już od 
ponad 10 lat posiada w swojej ofercie także najwyższej jakości przyczepy rolnicze z 24-miesięczną gwarancją.

PRZYCZEPY typu PRS i PRC

PRZYCZEPY do PRZEWOZU BEL

PRZYCZEPY SKORUPOWE

PRZYCZEPY typu PRS 2
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Maszyny EXPOM

WAŁY UPRAWOWE

AGREGATY UPRAWOWE, KULTYWATORY DŁUTOWE i ŚCIERNISKOWE, 
BRONY TALERZOWE

EXPOM to jeden z najstarszych polskich producentów maszyn rolniczych.
Firma EXPOM Sp. z o. o. powstała w 1992 roku i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych. Pośród bardzo bogatej 
oferty maszyn EXPOM szczególnie polecamy:
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Maszyny PRONAR

To jeden z największych i najbardziej znanych w Polsce producen-
tów maszyn rolniczych, który oferuje także m.in. wysokiej jakości 
przyczepy rolnicze i maszyny komunalne.

• Przyczepy jedno, dwu i trzyosiowe.

• Przyczepy tandem.

• Przyczepy skorupowe.

• Przyczepy budowlane.

• Rozrzutniki obornika.

• Przyczepy do transportu bel.

• Przyczepy do przewozu zwierząt.

• Wozy przeładowcze.

• Przyczepy z przesuwną ścianą.

• Przyczepy transportowe niskopodwoziowe.

• Przyczepy samochodowe.

• Wozy do zadawania pasz.

• Maszyny komunalne.
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Maszyny ROLMAKO

AGREGATY UPRAWOWE oraz AGREGATY TALERZOWE

WAŁY UPRAWOWE

Firma ROLMAKO to dynamicznie rozwijający się polski producent maszyn rolniczych oraz części zamiennych. W swojej ofercie ma bogatą 
ofertę maszyn uprawowych i nie tylko:
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Maszyny POMOT CHOJNA

WOZY ASCENIZACYJNE

ROZSIEWACZE NAWOZU I WAPNA

Naszą bogatą ofertę uzupełniają maszyny takich firm jak:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POMOT Sp. z o. o. w Chojnie powstało w wyniku prywatyzacji Państwowego Ośrodka Maszynowego 
działającego od 17.03.1951 roku. 60-letnie doświadczenie pozwoliło firmie stać się wiodącym producentem wozów asenizacyjny, rozsiewaczy 
nawozów, wapna, piasku i soli oraz kontenerów i urządzeń komunalnych w Polsce.

 • AGRO-MASZ  •  APV  •  FORTIS  •  JF-STOLL  •  POM AUGUSTÓW •  
• METAL TECHNIK  •  SAUTER  •  TAD-LEN  •  TEXAS-AGRO  •  TUCHOLSKI •
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Oddziały firmy Agro-As, na których prowadzona 
jest Sprzedaż Maszyn Rolniczych, 

Części Zamiennych oraz Serwis Maszyn Rolniczych

Nowa Wieś Mała
woj. opolskie

Tworzyjanów
woj. dolnośląskie

Gołaczów
woj. dolnośląskie

Kamienna
woj. opolskie

Nowa Wieś Mała 27B
49-200 Grodków

Tworzyjanów 41
58-124 Marcinowice

Gołaczów 41A
59-225 Chojnów

Kamienna 21C
46-100 Namysłów

+ 48 77 42 41 790 + 48 74 64 21 060 + 48 76 74 41 041 +48 507 890 366

maszyny@agroas.pl baza.tworzyjanow@agroas.pl baza.golaczow@agroas.pl baza.kamienna@agroas.pl

Dział Maszyn
Centrala

Dział Części Zamiennych
Centrala

Dział Serwisu Maszyn
Centrala

+ 48 77 42 41 790 + 48 77 42 41 787 + 48 77 42 41 792

+ 48 795 107 313 + 48 882 029 623 + 48 795 160 061

maszyny@agroas.pl czesci@agroas.pl serwis@agroas.pl

Tworzyjanów

Kamienna
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Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

WWW.SKLEP.AGROAS.PL

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ NA AKUMULATORY. 
W OFERCIE RÓWNIEŻ NAZIEMNE ZBIORNIKI PALIWOWE. 

ZAPRASZAMY.

http://www.sklep.agroas.pl/
http://www.sklep.agroas.pl/
mailto:esklep%40agroas.pl?subject=
http://www.sklep.agroas.pl/
mailto:esklep%40agroas.pl?subject=
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OBSŁUGIWANY TEREN ODDZIAŁ TELEFON 

legnicki, jaworski, złotoryjski, Gołaczów 532 120 071

żagański, żarski, nowosolski, głogowski, polkowicki, lubiński Gołaczów 507 878 858

zgorzelecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski, bolesławiecki, Gołaczów 532 120 022

opolski, prudnicki Nowa Wieś Mała 795 107 310

strzeliński, brzeski, oławski 2 gminy: Oława i Domaniów, Nowa Wieś Mała 692 969 933

kłodzki, ząbkowicki, Nowa Wieś Mała 608 668 734

oleśnicki, namysłowski, Nowa Wieś Mała 795 107 312

kluczborski, oleski Nowa Wieś Mała 507 890 366

nyski, krapkowicki, Nowa Wieś Mała 668 022 272

górowski, milicki, trzebnicki, wołowski, średzki 3 gminy: Malczyce, Miękinia 
Środa Śląska, Tworzyjanów 698 920 509

dzierżoniowski, wrocławski, oławski gmina: Jelcz-Laskowice, Tworzyjanów 698 919 882

kamiennogórski, wałbrzyski, świdnicki, średzki 2 gminy: Udanin, Kostomłoty Tworzyjanów 728 389 004

Sprzedaż Maszyn Rolniczych i Komunalnych – przedstawiciele handlowi
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OBSŁUGIWANY TEREN ODDZIAŁ TELEFON 

złotoryjski, jeleniogórski, lwówecki, bolesławiecki, lubański, zgorzelecki Gołaczów 507 890 329

oleski, kluczborski, namysłowski, oleśnicki, milicki Kamienna k. Namysłowa 507 890 173

opolski, brzeski, strzeliński, oławski Nowa Wieś Mała 668 424 851

kłodzki, ząbkowicki, nyski, prudnicki, krapkowicki Nowa Wieś Mała 507 878 736

trzebnicki, górowski, wołowski, średzki,wrocławski, legnicki Tworzyjanów 663 085 913

Sprzedaż części eksploatacyjnych i zamiennych – przedstawiciele terenowi
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NOTATKI:



 www.agroas.pl

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
 49-200 Grodków, Nowa Wieś Mała 27b

 (77) 415 57 00    (77) 424 06 01
 49-200 Grodków, Nowa Wieś Mała 16

 (77) 415 57 70    (77) 400 47 49
biuro@agroas.pl

ODDZIAŁ NAMYSŁÓW (Ziemiełowice)
Tel. 507 890 366
baza.namyslow@agroas.pl

ODDZIAŁ GRODKÓW  
Tel. (77) 415 57 00 
biuro@agroas.pl 

ODDZIAŁ GOŁACZÓW  
Tel. (76) 744 10 41  
baza.golaczow@agroas.pl 

BAZA WÓJTOWICE  
Tel. (77) 541 83 53  
baza.wojtowice@agroas.pl 

BAZA KORFANTÓW  
Tel. (77) 431 94 82  
baza.korfantow@agroas.pl

BAZA NOWA WIEŚ MAŁA  
Tel. (77) 424 17 85  
baza.nwm@agroas.pl 

BAZA TWORZYJANÓW  
Tel. (74) 642 10 60  
baza.tworzyjanow@agroas.pl 

BAZA STRZEGOM  
Tel. 668 831 683  
baza.strzegom@agroas.pl 

BAZA BŁAŻEJOWICE  
Tel. 882 059 965  
baza.blazejowice@agroas.pl

BAZA BĄKÓW  
Tel. (77) 415 20 46  
baza.bakow@agroas.pl 

BAZA RADZIKOWICE  
Tel. (77) 433 96 24  
baza.radzikowice@agroas.pl 

BAZA OLSZANKA  
Tel. 883 349 667  
baza.olszanka@agroas.pl

 

Zapraszamy do naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka
Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4
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