
Rolnicy szukający narzędzi rolniczych szczególną uwagę zwracają na jakość wykonania, trwałość oraz użyteczność produktów. 
Rynek urządzeń do uprawy gleby jest bardzo obszerny w różnego typu rozwiązania uprawowe. Publikacja wyraźnie przedstawia 
dlaczego warto bliżej przyjrzeć się urządzeniom rolniczym Rolmako oraz uświadamia, że jest to propozycja producenta, któremu 
bez najmniejszego ryzyka można zaufać. Są to produkty, od których otrzymujesz więcej niż oczekujesz.   

Maszyny uprawowe NIE DO ZDARCIA
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11 faktów, które pomogą zdecydować się na długoletnią  współpracę z marką Rolmako



Coraz większe i mocniejsze ciągniki rolnicze poddają elementy konstrukcyjne maszyn 
uprawowych coraz większym naprężeniom sięgającym granic ich możliwości. Od nowoczesnych 
konstrukcji rolniczych oczekuje się dużej wytrzymałości na obciążenia oraz wydłużonego 
okresu eksploatacji. Uzyskanie jakościowego wyrobu końcowego jest możliwe wyłącznie 
przy udziale w produkcji gatunkowych stali, dlatego przy produkcji naszych maszyn 
uprawowych używamy gatunkowych szwedzkich stali drobnoziarnistych S500MC i S700MC, 
stale węglowe i borowe do obróbki cieplnej oraz trudnościeralne Hardox. Zastosowanie 
jakościowych wyrobów hutniczych czyni nasze produkty wysokowytrzymałymi urządzeniami 
rolniczymi zdolnymi pracować przy dużych prędkościach roboczych z wysoką wydajnością 
powierzchniową.

Stal zapewniająca przewagę nad konkurencją 
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Rolmako nieustannie pracuje nad rozwojem produktów. Dla nas 
najważniejsze są testy polowe, dlatego nasze maszyny poddawane są 

licznym próbom roboczym w warunkach rzeczywistych. Najwięcej 
czasu poświęciliśmy na dopracowanie podzespołów pracujących 

w ziemi, dobór odpowiednich narzędzi, właściwego natarcia zębów 
i talerzy uprawowych, dopracowanie odległości osadzenia ich na ramie 

maszyny. Są to najważniejsze aspekty rzutujące na jakość wykonanej 
przez maszynę pracy. Naszym najważniejszym argumentem, który 

przemawia za wyborem niebieskich maszyn z logo Rolmako jest 
uzyskanie wyniku najwyższej jakości uprawy, prowadzącej do uzyskania 

większej rentowności z każdego uprawianego hektara ziemi. Jest to 
jeden z czynników, który z powodzeniem pozwala nam konkurować 
z liderami branży maszyn uprawowych. Pozytywne opinie rolników 
z całego świata utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza praca nad 

rozwojem maszyn do uprawy ziemi przekłada się na najlepszy efekt 
pracy, jaki nasze maszyny wykonują dla swoich właścicieli. 

Najwyższa jakość uprawy



Kupując maszynę rolniczą Rolmako mogą być Państwo pewni, że jest to produkt wyposażony w markowe komponenty wysokiej 
jakości zapewniające trwałość, bezpieczeństwo i długą żywotność. OFAS, SKF, FKL, BELLOTA, SCHARMÜLLER to nasi ważni partnerzy, 
nie możemy zapomnieć jednak o naszych sprawdzonych dostawcach odlewów żeliwnych, elementów hydrauliki siłowej, sprężyn 
oraz wyrobów gumowych. Wszyscy nasi kooperanci dołożyli starań i wysiłku, co pozwoliło nam na uzyskanie pozytywnego wyniku 
końcowego – jakościowego produktu na wiele lat eksploatacji. Połączenie markowych komponentów maszyn z najkorzystniejszą 
relacją jakości do ceny sprawia, że z powodzeniem możemy konkurować z liderami branży maszyn uprawowych.

Oryginalne komponenty maszyn



Przewymiarowane 
konstrukcje rolnicze

na wiele lat eksploatacji w gospodarstwie.

Maszyny uprawowe Rolmako wyróżniają się spośród 
konkurencji większą masą własną. Kadra firmy odpowiedzialna 
za rozwój buduje urządzenia rolnicze z myślą o najtrudniejszych 
warunkach pracy. Maszyny Rolmako uprawiają skutecznie 
ziemie w najbardziej wymagających regionach świata, 
bez konieczności ich dociążania. Ilość stali wykorzystywana 
przy budowie maszyny sprawia, że są to  masywne narzędzia 
uprawowe, pozwalające na wykorzystanie dużych mocy 
nowoczesnych ciągników rolniczych oraz będące inwestycją 
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Maszyny rolnicze sprawdzone na wielu rynkach świata 
i w różnych warunkach klimatycznych

W krajach Europy, piaszczystych terenach Afryki, wielkich polach Ameryki Północnej i Australii wszędzie tam maszyny Rolmako 
dowiodły swojej niezawodności i przydatności w różnych warunkach uprawowych. Doświadczenia zdobyte na wielu polach świata 
pozwoliły na stworzenie uniwersalnej oferty pozwalającej na dostarczenie urządzeń do uprawy ziemi w najdalsze części świata. 



Najnowocześniejsze 
metody produkcji
Rolmako to nie tylko potężne konstrukcje rolnicze, 
ale również innowacyjne metody produkcji. 
Nowoczesne techniki wytwarzania pozwalają nam 
zachować powtarzalność przy wysokiej jakości 
produktu. Obróbka laserowa blach technologią 
FIBER oraz CO2, plazmowe i gazowe cięcie stali, 
gięcie i tłoczenie na prasach hydraulicznych 
o nacisku 2000 ton, zrobotyzowane spawanie, 
śrutowanie powierzchni metalowych oraz wydajne 
linie do malowania proszkowego pozwalają nam 
na dostarczanie produktów dla najbardziej 
wymagających Klientów. 
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Najkorzystniejszy w branży wskaźnik 
relacji jakości maszyny do ceny

Nasza wiedza, doświadczenie i mobilizacja do ciągłego rozwoju pozwoliła nam na osiągnięcie najbardziej korzystnej relacji jakości 
maszyny rolniczej w stosunku do ceny. Doskonała relacja jakości do ceny pozwala nam na ciągły i dynamiczny przyrost sprzedaży 
oraz czyni nasze produkty bardzo atrakcyjnymi na rynku rolniczym. Zakup maszyny Rolmako to inwestycja, która się opłaca. 
Zapewnia ona najwyższą skuteczność i niskie koszty eksploatacji, gwarantując szybki zwrot poniesionych inwestycji.



Współczynnik eksportu ponad 80%

Fakt wysokiego udział eksportu nie jest przypadkowy. Maszyny Rolmako od wielu lat skutecznie konkurują z zagranicznym sprzętem 
rolniczym. Polskie maszyny rolnicze Rolmako w największej części pracują na polach państw najbardziej rozwiniętych (Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Finlandii, Australii itd.), gdzie wymagania w stosunku do sprzętu rolniczego są bardzo 
wysokie. Nasze produkty udowodniły tam swoją przydatność w zróżnicowanych układach glebowych. Wiele firm z branży rolniczej 
przekonało się już, że Rolmako jest solidnym partnerem nowoczesnego rolnictwa. 



Indywidualne podejście do każdego Klienta oraz współpraca 
i wymiana doświadczeń z Klientami na całym świecie 

pozwoliły nam na zbudowanie dużej liczby konfiguracji 
i doposażenia maszyn rolniczych, tak aby dopasować 

urządzenie do warunków polowych, w jakich przyjdzie mu 
pracować. Liczne opcje wyposażenia dostępne do maszyn 

uprawowych pozwolą na wybranie najlepszego rozwiązania 
spełniającego Państwa oczekiwania pod względem 

wydajności pracy, jakości elementów roboczych 
oraz możliwości finansowych. 

Elastyczna konfiguracja maszyn 
uprawowych dostosowana 

do wymagań glebowych



Wsparcie sprzedażowe 
i posprzedażowe 
dla partnerów handlowych

Zależy nam na bliskiej relacji z naszymi Klientami, dlatego 
oferujemy szkolenia stacjonarne lub zdalne, na których handlowcy 
naszej firmy przybliżą szczegóły oferty, przedstawią przewagę 
rozwiązań nad konkurencyjnymi oraz zapoznają Państwa ze zmianami 
oraz nowościami produktowymi. Podczas bieżących negocjacji 
z Klientem nasi specjaliści od produktu chętnie pomogą 
przy konfiguracji maszyny np. doborze odpowiedniego wału 
doprawiającego. Kluczowa jest dla nas obsługa posprzedażowa, 
pomoc przy rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie 
bieżącej eksploatacji naszych urządzeń rolniczych oraz szybkie 
reagowanie na zgłoszenia naszych Klientów. 



Maszyny rolnicze projektowane są z myślą o użytkowniku i codziennej eksploatacji, dlatego kupując maszynę nie będą mieli Państwo 
problemów z dostępnością najbardziej popularnych części zamiennych. Rolmako stosuje znane na całym świecie systemy uprawy gleby 
składające się z ogólnie dostępnych podzespołów roboczych, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji. Ważne, żeby w produktach 
Rolmako stosować komponenty wysokiej jakości od renomowanych producentów rekomendowanych przez firmę. 

Dostępność najbardziej popularnych podzespołów 
eksploatacyjnych na rynku części zamiennych 
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