SOLIDNY PARTNER NOWOCZESNEGO ROLNICTWA

Kim jesteśmy?
Rolmako to ﬁrma rodzinna, która dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technologii,
współpracy z najlepszymi dostawcami
w branży oraz ciągłemu inwestowaniu
w innowacyjne metody produkcji i rozwój
swoich produktów jest wyróżniającym
polskim producentem maszyn rolniczych
i części zamiennych. Zdecydowana
większość produkcji traﬁa na rynki
eksportowe na całym świecie.

www.rolmako.pl

Rolmako w liczbach

Od 1992
1+1 lokalizacje
150+ pracowników
7400 tony/rok
1800 szt./rok
30+ sprzedaż do państw
poza granicami Polski
80% eksport
30+ tylnych wałów
uprawowych
75%+ ≥ 4,0 m H*
*) H - maszyna składana hydraulicznie.

Uprawa gleby

Przygotowanie paszy

Agregaty uprawowo-siewne
Kultywatory podorywkowe
Brony talerzowe
Agregaty do bezorkowej uprawy gleby
Głębosze

Stacjonarne owijarki bel
Samozaładowcze owijarki bel
Zgniatacze ziarna
Obsypniki do pryzm
i kopców

Jednoetapowy
zbiór rzepaku
Przystawki do zbioru rzepaku

Specjalizacja
ﬁrmy

Pozostała
produkcja
Pługi śnieżne
Części do maszyn rolniczych
Usługi w ramach posiadanego
parku maszynowego

Wózki do hederów
zbożowych

Doskonała relacja jakości do ceny czyni
nasze maszyny rolnicze jednymi z najlepiej
sprzedających się produktów na polskim
i zagranicznym rynku rolniczym.

NAJKORZYSTNIEJSZY
W BRANŻY WSKAŹNIK
RELACJI JAKOŚCI
DO CENY

Wiemy, że podstawą owocnej współpracy
jest produkt najwyższej jakości.

Wysiłek nasz koncentrujemy na zbudowaniu zgranego zespołu
wykwalifikowanych pracowników, współpracy z najlepszymi
dostawcami w branży, ścisłym współdziałaniu z Klientami
inspirującymi nas do ciągłego unowocześniania i modernizacji
maszyn rolniczych oraz optymalizacji produkcji, co pozwala
nam dostarczyć produkty najwyższej jakości w najbardziej
konkurencyjnych cenach. Każda maszyna rolnicza jest
indywidualnie dopasowana do Państwa potrzeb,
tak aby możliwe było osiągnięcie maksimum
korzyści finansowych.

Najwyższa jakość + konkurencyjna cena = 100% zadowolenia Klienta

Biuro konstrukcyjne
Własne zaplecze projektowe pozwala nam
na aktywne wprowadzanie zmian i ulepszeń
produktów, co umożliwia nam wyeliminowanie
wielu problemów, które mogłyby pojawić
się w trakcie eksploatacji już na etapie projektu,
przed wyprodukowaniem pierwszego prototypu.
Wykonujemy kompleksowo złożone konstrukcje,
od projektu, wizualizacji po wykonawstwo
w naszym zakładzie produkcyjnym. Oferujemy
doradztwo w wyborze koncepcji i wyboru
optymalnego rozwiązania.

Badania i rozwój produktów
Wszystkie maszyny rolnicze Rolmako przed
wdrożeniem do produkcji poddawane są
licznym próbom roboczym. Najważniejszy dla
nas jest test w polu i pozytywne opinie
rolników na temat pracy naszych nowych
produktów. Zanim maszyna przybierze
charakterystyczny dla firmy kolor niebieski
potrzebuje dużo czasu nim w pełni
dopracowana trafi do Klienta.

Technologia
Centrum
obróbki blach

Zrobotyzowane
jakościowe spawanie

Obróbka cieplna części
maszyn rolniczych

Śrutowanie elementów
ze stali

Malowanie proszkowe

Maszyny rolnicze są budowane dzięki zastosowaniu
nowoczesnych metod produkcji (obróbka laserowa,
wycinanie plazmowe, zautomatyzowane spawanie,
śrutowanie stali, malowanie proszkowe oraz pozostałe
maszyny przemysłowe sterowane numerycznie).
Rolmako cały czas inwestuje w innowacyjne metody
produkcji oraz rozwój swoich produktów.

MISJA

Misją Rolmako jest zrównoważony
rozwój produktów, innowacyjna
rozbudowa bazy produkcyjnej oraz
zapewnienie pełnej satysfakcji naszych
Klientów. Najważniejszym celem jest
dostarczanie Klientom maszyn rolniczych
i usług najwyższej jakości, które pomogą
im w maksymalnym stopniu szybko
osiągnąć zwrot poniesionych inwestycji.

WIZJA

STRATEGIA

Rolmako dąży do tego, by stać się
rozpoznawalnym na całym świecie
producentem maszyn rolniczych, którego
największą siłą będzie wytrzymałość
budowanych konstrukcji rolniczych,
możliwość skonfigurowania produktów
do każdych warunków uprawy oraz niskie
koszty eksploatacji przy zachowaniu
najkorzystniejszego w branży wskaźnika
relacji jakości do ceny.

Głównym elementem naszej strategii
sprzedaży jest solidna sieć dealerska,
dbanie oraz rozwijanie bliskich,
partnerskich relacji z naszymi
dystrybutorami. Strategie rozwoju
będziemy realizować poprzez optymalne
wykorzystanie zasobów intelektualnych
i materialnych oraz realizację programów
rozwojowych w obszarze produkcji
i handlu.

Ciągły wzrost eksportu produktów 80%+
Maszyny rolnicze Rolmako są sprawdzone i docenione w Europie i innych
regionach świata. Tysiące sprzedawanych maszyn rolniczych oraz zadowoleni
Klienci to nasza wizytówka pozwalająca na dalszy rozwój rynków eksportowych.

Dbałość o szczegóły i jakość wykonania maszyn Rolmako została doceniona na wielu rynkach świata,
całość produkcji w zdecydowanej większości jest wyeksportowana, również poza kontynent europejski.
Daje nam to, dodatkową motywację do dalszego rozwoju i pracy nad ciągłym doskonaleniem naszych produktów.

Co nas wyróżnia
spośród
konkurencji?

2
Ponad 30 różnego
rodzaju wałów doprawiających
do maszyn uprawowych

1
Obszerna oferta
wyposażenia opcjonalnego
do maszyn uprawowych

3
Renomowani dostawcy
komponentów stosowanych
do produkcji
maszyn rolniczych

Kompletna oferta maszyn uprawowych na przykładzie bron talerzowych
Wszystkie modele bron talerzowych

U 622

Podział bron talerzowych ze względu na amortyzator

U 645
Amortyzator sprężynowy 13x100mm,
zastosowany w maszynach U 622

U 652

U 671 STANDARD

Amortyzator 3D ze sprężyną 35x35mm,
zastosowany w maszynach U 652

U 693

Amortyzator gumowy 40x180mm,
zastosowany w maszynach U 693, U 652, U 645

U 671 PRO

Amortyzator gumowy 50x210mm
zastosowany w maszynach U 671, U 671 PRO

Wersja zawieszana
ze sprzęgiem
do siewnika

Wersja półzawieszana

Wersja półzawieszana ze sprzęgiem do siewnika

(dyszel + wózek transportowy)
ze zgrzebłem sprężynowym pomiędzy talerzami
a wałem doprawiającym

(dyszel + wózek transportowy + sprzęg do siewnika)
wyposażona w hydrauliczny dyszel oraz włókę Crossboard

Wersja półzawieszana

Wersja półzawieszana

(dyszel + wał oponowo-transportowy)
wyposażona w sprzęg do siewnika

(dyszel + wózek transportowy LONG)
ze zgrzebłem sprężynowym za wałem doprawiającym

Wersja półzawieszana
(dyszel + wózek transportowy LONG) z wałem tandem U-ring

Przykładowe opcje dostępne dla maszyny U 693

4 warianty elementów roboczych

talerz gładki

talerz z drobnym
zębem

talerz
standardowy

4 wersje ułożyskowania piast talerza

talerz ALFA
bezobsługowe

obsługowe

3 rodzaje włóki Crossboard
- sprężyna 45x10 mm
- płoza 100 mm

- sprężyna 80x10 mm
- płoza 150 mm

- sprężyna 80x10 mm
- płoza 150 mm
- belka stabilizująca

Łączenie z ciągnikiem
na 3-punktowym
układzie zawieszenia
ciągnika lub zaczepie
transportowym

Mechaniczny
lub hydrauliczny
dyszel

Mechaniczna
lub hydrauliczna
regulacja
głębokości pracy

Różne modele
systemów jezdnych

Ponad 20 wałów
doprawiających

Sprzęganie siewnika
z broną talerzową
w wariancie zawieszanym
i półzawieszanym
Są to wybrane możliwości wyposażenia maszyny
z bogatej listy konﬁguracji wyposażenia dodatkowego.

Przewymiarowane konstrukcje rolnicze wykonane
z jakościowych wyrobów hutniczych
Ilość stali, jaką wykorzystujemy do produkcji maszyn uprawowych czynią z nich masywne urządzenia do ciężkiej pracy w ziemi, które pozwalają wykorzystać
wysoką moc nowoczesnych ciągników rolniczych. Rama nośna każdej maszyny jest budowana z myślą o polach, gdzie panują najtrudniejsze warunki uprawy.
Nasi konstruktorzy przy projektowaniu maszyn uprawowych z własnym podwoziem jezdnym wychodzą ze słusznego założenia, iż każdy dodatkowy kilogram
na urządzeniu przełoży się na lepszą pracę w warunkach polowych.

U 652

Wał Cambridge

U 436

U 602

U 693

U 436

U 684

U 671 PRO

U 671

Dostępność części zamiennych
Maszyny rolnicze Rolmako projektowane są z myślą
o użytkowniku i codziennej eksploatacji, dlatego
kupując maszynę nie będą mieli Państwo problemów
z dostępnością najbardziej popularnych części
zamiennych. Części zamienne stosowane w maszynach
Rolmako cieszą się popularnością na całym świecie,
są to systemy uprawy gleby tworzone z ogólnie
dostępnych podzespołów roboczych. Ważne,
aby w produktach Rolmako stosować komponenty
wysokiej jakości od renomowanych producentów
rekomendowanych przez ﬁrmę.

Szkolenia przedstawicieli handlowego dealera w siedzibie Rolmako
Zapraszamy wszystkich dystrybutorów do delegowania przedstawicieli
handlowych na szkolenia produktowe do siedziby Rolmako. Jednodniowe
szkolenie pozwoli na pełne zapoznanie się z ofertą maszyn rolniczych
i przygotuje Państwa handlowców do efektywnej sprzedaży naszych produktów.

Katalog maszyn rolniczych

Cennik maszyn rolniczych

Katalog produktów Rolmako prezentuje obszerny pakiet rozwiązań rolniczych.
W niniejszej publikacji znajdą Państwo informacje dotyczące naszych nowych
produktów oraz sprawdzonych maszyn rolniczych, które produkowane są od wielu lat.
Tworząc katalog staraliśmy się pokazać wszystkie dostępne opcje doposażenia oraz
możliwości konﬁguracji maszyn rolniczych. Jest to z pewnością obowiązkowa lektura
dla każdego sprzedawcy, który chce być w pełni przygotowany do zaprezentowania
oferty Rolmako w celu osiągnięcia wysokich wyników sprzedaży.

Co roku ﬁrma Rolmako publikuje nowe cenniki, które w sposób szczegółowy
prezentują rozbudowany asortyment wraz z możliwością konﬁguracji urządzeń
rolniczych. W sytuacji niezrozumienia lub niepewności dotyczącej możliwości
doboru konkretnych narzędzi rolniczych prosimy o kontakt z naszym działem
handlowym. Zachęcamy do skorzystania z propozycji szkolenia w siedzibie
producenta.

katalog.rolmako.pl

cennik.rolmako.pl

Materiały sprzedażowe
dla Klientów online
Katalog techniczno-handlowy

Galeria zdjęć

Publikacja jest uzupełnieniem do katalogu produktów, przedstawia podstawowe
wymiary i parametry maszyn, co pomaga odpowiedzieć Klientowi na najbardziej
szczegółowe pytania. Katalog techniczno-handlowy może być również pomocny
przy planowaniu i organizowaniu transportu.

Galeria zdjęć dostępna na stronie Rolmako to kolekcja ok. 1500 zdjęć maszyn rolniczych.
Jest to świetne uzupełnienie cennika, gdzie możemy w szybki sposób zilustrować Klientowi
konkretną opcję doposażenia i dokładnie omówić szczegóły oferty na podstawie znajdujących
się tam zdjęć. Na stronie ﬁrmowej producenta można pobrać cały zbiór zdjęć na pulpit
swojego komputera.

rolmako.pl/katalog-techniczno-handlowy.pdf

rolmako.pl/360

Podsumowanie
Prezentując nasze maszyny rolnicze możemy śmiało powiedzieć, że z powodzeniem rywalizują one
z najdroższymi produktami marek premium, przewyższając w większości czynników produkty konkurencji.

Rolmako - Agricultural machinery
Zakład nr 1 - ul. Gwarna 8
Zakład nr 2 - ul. Nekielska 11 F
Polska, Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj. wielkopolskie
www.rolmako.pl

Dziękuję za uwagę

