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7 października w miejscowości Gackie, w Gm. Grajewo, zorGanizowano testy polowe maszyn

Uczciwe podejście
Ponad 250 rolników, pachnące jedzenie, piękna pogoda oraz nowości ze stajni Zetora – tak w kilku słowach można opisać 
imprezę, która odbyła się w niewielkiej miejscowości Gackie. Testy polowe oraz smaczny poczęstunek zorganizowała firma 
Max-Rol z Jeżewa Starego.

– To już nasz kolejny tegoroczny pokaz, jed-
nak pierwszy raz na tych terenach – mówi 
Tomasz Pogorzelski, współwłaściciel firmy 
Max-Rol. – Wchodzimy na nowe obszary, prze-
cież pod Grajewem rolnicy także chcą mieć 
porządne maszyny (śmiech). Pokażemy dzi-
siaj kilka nowości i kilka już sprawdzonych 
rozwiązań ze stajni Zetora. Będziecie mogli 
sami się przekonać na co stać nasz sprzęt. 
Korzystając z okazji chciałbym podziękować 
rodzinie Żbikowskich za ogromną pomoc 
w zorganizowaniu pokazów i pogratulować 
im wspaniałego gospodarstwa.

Czas więc przedstawić, a raczej przypo-
mnieć postać Radosława Żbikowskiego – go-
spodarza imprezy. Otóż w 2014 r. na łamach 

Podlaskiego Agro prezentowaliśmy jego ro-
dzinę oraz wspaniałą, nową oborę.

Pan Radosław, wraz z żoną Agnieszką i cór-
kami Weroniką i Emilią prowadzi prężne go-
spodarstwo rolne ukierunkowane na hodowlę 
bydła i produkcję mleka. „Na swoim” działa 
od 2005 r., kiedy to przejął majątek od rodzi-
ców – Jana i Marii. W jego stadzie znajduje się 
obecnie 80 mlecznic. Ich średnia wydajność 
to 9 tys. litrów. Natomiast jeżeli podliczyć 
cielęta, jałówki i byczki to cała hodowla liczy 
200 sztuk bydła. Państwo Żbikowscy gospo-
darują obecnie na 100 ha – 70 ha własnych 
i na 30 ha, które dzierżawią.

– Gdy zaczynałem swoją przygodę z rolni-
ctwem, to nasz areał liczył 30 ha, zaś stado 

liczyło niespełna 40 krów. Udało się nam 
to wszystko podwoić. Do tego w 2014 r. po-
stawiliśmy oborę. Od momentu otwarcia no-
wego budynku systematycznie go zapełnia-
my. Docelowo będziemy mieli 90 sztuk krów 
mlecznych, bo na tyle zaprojektowany jest 
nasz obiekt. Przy pomocy funduszy struktural-
nych rozwijamy też park maszynowy. W przy-
szłym roku zaś planujemy budowę silosów 
na kiszonki oraz zakup przyczepy samozbie-
rającej. Z firmą Max-Rol jeszcze nie współ-
pracowałem, ale słyszałem na jej temat wiele 
bardzo dobrych opinii. Wiem także, że mają 
w swojej ofercie kilka naprawdę dobrych ma-
szyn. Z pewnością są warci polecenia – uważa 
Radosław Żbikowski.

Trzymamy kciuki, aby wszystkie plany go-
spodarzy się powiodły.

Wróćmy jednak do naszych pokazów. 
Na polach, w miejscowości Gackie, można 
było zobaczyć i przetestować kilka bardzo 
ciekawych maszyn oferowanych przez firmę 
Max-Rol. Były to nowości ze stajni Zetora – 
ciągniki Major i Crystal w wersji 2018, Pro-
xima oraz cała przebudowana linia Forterry. 
Do tego zaprezentowano wóz asenizacyjny 
Bauer, przyczepę Brantner, agregaty i pługi 
Metal-Fach oraz zestaw uprawowo-siewny 
Pneusej.

– Chciałbym w kilku słowach przedstawić 
kilka maszyn uprawowych – mówił na poka-
zach Jarosław Normantowicz, kierownik dzia-
łu sprzedaży Metal-Fach. – Na dzisiejszych 

 | Podczas pokazów można było zobaczyć modele: Crystal 170 HD, Forterra HSX 140, Forterra CL 130 oraz Forterra HD oraz najnowszą odsłonę Majora.
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testach zaprezentujemy dwa pługi tzw. piąt-
ki, czyli pięcioskibowe, obrotowe oraz jeden 
pług trzyskibowy zwykły (zagonowy), który 
ma zawieszenie resorowe. Do tego pokażemy 
jeszcze dwa agregaty – lekki i średniolekki, 
oba trzymetrowe, jedne z wałem rurowym, 
a drugi z wałem packera.

Po omówieniu wszystkich maszyn wybrano 
kilka z nich, które odpowiednio zagregowano. 
Następnie maszyny wyruszyły w pole. W ak-
cji można było zobaczyć m.in. traktor Zetor 
Crystal 170 HD z pługiem obrotowym, pię-
cioskibowym Matel-Fach, Zetor Forterra HSX 

140 z pneumatycznym zestawem uprawowo-
-siewny Fantom 300 firmy Pneusej, Zetory For-
terra CL 130 i HD 130 z bronami talerzowymi 
Metal-Fach. Na koniec zaprezentowano zestaw 
przeznaczony do mniejszych gospodarstw 

– Zetor Major 2018 z pługiem zagonowym, 
trzyskibowym.

Wśród przybyłych na pokazy rolników było 
wielu już „stałych” użytkowników marki Zetor. 
Jednym z nich był Kamil Kozikowski ze wsi 
Kownatki w gm. Radziłów, zajmujący się ho-
dowlą bydła mlecznego. Gospodarz posiada 
stado liczące 50 sztuk bydła oraz 30 ha ziemi.

– W moim parku maszynowym znajduje się 
Zetor Proxima Plus 100. Jestem jego właści-
cielem już od trzech lat. Maszyna sprawu-
je się bardzo dobrze. Nie mam z nią nawet 
najmniejszych kłopotów. Największe zale-
ty traktora to jego moc oraz niezawodność. 
Przepracowałem na nim już ponad 1000 mo-
togodzin i nie zauważyłem żadnych przecie-
ków. Pozostałe podzespoły również działają 
tak jak należy. Z całą pewnością jest to model 
godny polecenia.

Pan Kamil bardzo sobie chwali współpracę 
z firmą Max-Rol i podkreśla ich uczciwe po-
dejście do gospodarzy.

– Już cztery razy korzystałem z usług Max-
-Rolu. Łącznie to chyba z dziesięć maszyn 
u nich nabyłem. Pierwszy zakup był trzy lata 
temu i była to wspomniana wcześniej Proxima 
Plus 100. Następnie zakupiłem belarkę. Przed 

sezonem wziąłem pługi, a teraz odebrałem 
beczkowóz i rozrzutnik. Do tego jeszcze za-
mówiłem maszyny zielonkarskie. Jak widać 
mam spore zaufanie do firmy z Jeżewa Sta-
rego, bo nie są to małe zakupy. Zawsze jed-
nak w Max-Rolu spotykam się z dużą wiedzą 
merytoryczną, przyzwoitymi cenami, a co naj-
ważniejsze – uczciwym podejściem do klienta.

W niedalekiej przyszłości Kamil Kozikowski 
planuje postawić nową oborę, a następnie 
nabyć wóz paszowy. Gospodarz jest przeko-
nany, że zakupów dokona w firmie Max-Rol.

TeksT i FoT. Podlaskie agro

Jeżewo Stare 5
16-080 Tykocin

tel. 85 732 03 97
kom. 514 030 226
www.max-rol.pl

e-mail: jlizewski@max-rol.pl

Oddział Bielsk Podlaski
ul. Żwirki i Wigury 80

tel.85 730 92 07
kom. 512 833 342

Odział Augustów
ul. Wojska Polskiego 72 A

tel: 87 87 643 53 44
kom. 798 377 353
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 | Kamil Kozikowski zakupił w firmie Max-Rol już 
dziesięć maszyn. Jedną z nich jest Zetor Proxima 
Plus 100.

 | Radosław Żbikowski wraz z żoną Agnieszką 
zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Średnia 
wydajność w jego stadzie to 9 tys. litrów.


