




Drodzy  
Czytelnicy!
Bez sprzętu ogrodniczego, narzędzi ręcz-

nych oraz asortymentu do nawadniania nie 

ma pięknego i  zadbanego ogrodu. W  naj-

nowszej edycji magazynu „GardenTechnika” 

prezentujemy dane dotyczące rynku, wy-

wiady z  przedstawicielami najważniejszych 

firm w  branży, raporty dotyczące rozwoju 

segmentu narzędzi akumulatorowych i ręcz-

nych, a także innowacyjne rozwiązania tech-

nologiczne i marketingowe stosowane przez 

producentów. O jakie narzędzia ręczne warto 

uzupełnić ekspozycję? Czy roboty koszące 

i narzędzia akumulatorowe są przyszłością branży ogrodniczej? Czy w krótkim czasie zastąpią 

maszyny spalinowe? Na jakie aspekty zwracają uwagę klienci przy zakupie sprzętu do nawad-

niania? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w tegorocznym wydaniu „GardenTechniki”. 

Już drugi raz załączamy indeks producentów, dystrybutorów i operatorów w kategoriach: sprzęt 

zmechanizowany, narzędzia ręczne oraz produkty do nawadniania. Dzięki niemu w  prosty 

sposób znajdą Państwo aktualne dane teleadresowe. Opracowaliśmy także katalog najciekaw-

szych naszym zdaniem produktów – wszystko dla Państwa sklepów i centrów ogrodniczych!

Zapraszam do lektury!

Konrad Urbański

szef projektu „GardenTechnika”
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Sprzęt – dynamiczna 
kategoria

Miniony sezon należał 
do bardzo udanych 

dla producentów 
ogrodniczego sprzętu 

zmechanizowanego. 
Zdecydowały o tym dwa 

czynniki – udane premiery 
produktowe oraz pogoda. 

Silni i renomowani 
dostawcy prześcigają się 
w dostarczaniu klientom 
nowych, innowacyjnych 

rozwiązań, co pozwala 
optymistycznie patrzeć 

w przyszłość

N arzędzia oraz maszyny 
ogrodnicze to jedna z naj-
ważniejszych kategorii 
w branży ogrodniczej, któ-
ra przez cały rok cieszy się 

dużym zainteresowaniem konsumentów. 
Według danych Euromonitor Internatio-
nal wartość sprzedaży detalicznej w Polsce 
w roku 2015 wyniosła około 20 milionów 
euro, podobnie wyglądało to w roku 2016. 
Polskiemu rynkowi wciąż daleko do krajów 
Europy Zachodniej (szczególnie Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji) – 
gdzie wartość sprzedaży kształtowała się 
na poziomie ponad 2,5 mld euro – jednak 
osiągnięte wyniki pozwalają wysuwać do-
bre prognozy na kolejne sezony. – Trend 
jest wznoszący. Jeśli chodzi o  rozwój ka-
tegorii ogrodniczego sprzętu zmechanizo-

n TeksT: Konrad UrbańsKi
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Sezon 2016 to 
fantastyczny rok 
dla kosiarek au-
tomat ycznych, 
w tym nagro-
dzonej Złotym 

Medalem na targach Gardenia 2016 
kosiarki automatycznej Automower 
450X. Jednak i tradycyjne kosiarki spa-
linowe sprzedawały się bardzo dobrze. 
Zwiększyliśmy znacznie udziały ryn-
kowe w segmencie kosiarek podsta-
wowych wraz z dwoma nowymi mo-
delami Husqvarna LC140, które ujęły 
nabywców bardzo przystępną ceną. 
W nowej maszynie produkowanej w 
naszej polskiej fabryce w Mielcu Hu-
sqvarna LC247, nabywcy szczególnie 

doceniali lekką kompozytową obu-
dowę. Rok 2016 to również znaczne 
wzrosty sprzedaży w segmencie ma-
szyn z przednim urządzeniem tnącym, 
głównie dzięki modelowi Husqvarna 
R214TC. Koncepcja Rider, która w 2017 
roku obchodzi swoje 30-lecie została 
uhonorowana w roku 2017 specjalną 
edycją R214 T AWD z napędem na obie 
osie. Aktualnie panująca sprzyjająca 
pogoda, znacznie większe niż w roku 
ubiegłym zamówienia przedsezonowe 
naszych partnerów handlowych oraz 
doskonała oferta nowych produktów 
pozwala nam z optymizmem patrzeć 
na sezon 2017. Jesteśmy dobrze przy-
gotowani, aby zaspokoić potrzeby wy-
magających klientów. n

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Maciej Konieczny
dyrekTor sprzedaży i markeTingu

Husqvarna poland

wanego, powoli zaczynamy doganiać kraje 
Europy Zachodniej. Kategoria intensyw-
nie się rozwija, a sprzęt zmechanizowany 
sprzedaje się u nas coraz lepiej. Trwający 
sezon może być najlepszy od lat, już wy-
konaliśmy większość zakładanego planu 
sprzedaży – mówi Karol Omelan, dyrektor 
sprzedaży maszyn do pielęgnacji terenów 
zieleni w firmie John Deere. 

Klienci coraz częściej decydują się na 
zakup sprzętu zmechanizowanego z seg-
mentu premium. Cena rzadziej niż jesz-
cze 5-10 lat temu odgrywa znaczącą rolę. 
Marka, jakość wykonania, nowoczesny 
design – te czynniki decydują o  rozwoju 
kategorii oraz rosnącej świadomości kon-
sumentów. – Polski rynek szeroko rozu-
mianej branży ogrodniczej należy obecnie 
do najbardziej konkurencyjnych w  Eu-
ropie. Dużym czynnikiem, który dodat-
kowo wytwarza presję, jest podniesienie 
jakości tzw. chińskich produktów. Za do-
bry przykład mogą posłużyć pilarki pro-
dukowane przez chińskich producentów, 
które mimo wzrostu cen są lepszej jako-
ści. Traktujemy to jako kolejne rynkowe 
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W  okresie pierwszych 4 miesięcy 
roku notujemy znaczący wzrost 
zamówień przedsezonowych, 
szczególnie w  porównaniu do 
roku poprzedniego. Dotyczy to 
szczególnie kosiarek spalinowych, 
kos spalinowych i  glebogryzarek. 
Zwłaszcza w  tej ostatniej grupie 

wzrost jest bardzo duży. Przyczyną 
jest niski stan zapasów u  odbior-
ców będący wynikiem długiego 
i dobrego sezonu w roku ubiegłym 
i atrakcyjność naszej oferty. Nasze 
urządzenia, również te wpro-
wadzone do oferty w  2016 roku 
– np. kosiarki linii GRASS G-For-

ce – zostały dobrze przyjęte i po-
twierdziły swoją wysoką jakość, co 
przekłada się również na wzrost 
zamówień. W  tym roku poszerzy-
liśmy ofertę kosiarek spalinowych 
i  kosiarek automatycznych (ro-
botów) GRASS G-Force. Z  uwagą 
obserwujemy ten segment rynku, 
który jest w tej chwili niewielki, ale 
doświadczenia z  krajów zachod-
nich i ze Skandynawii wskazują, że 
ma dużą przyszłość. n

SPALINOWA MOC

Jerzy Wolnik
współwłaściciel

grass

Na rynku polskim znajdują się liczne 
marki, które zaczynają pracować na 
swój wizerunek. Marka BEST GARDEN, 
która dystrybuowana jest przez firmę 
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. 
z  Ostródy, występuje w  kilku grupach 
urządzeń, tj. kosiarki spalinowe, elek-
tryczne, kosy spalinowe, wertykulatory 
elektryczne, rozdrabniacze do gałęzi 
elektryczne oraz pompy zatapialne do 
brudnej i  czystej wody. W  bieżącym 
roku produkty te można znaleźć w po-
nad 300 sklepach w całej Polsce. n

DOBRY POCZĄTEK

Jacek Pereszczako
dyrekTor Handlowy

północna grupa narzędziowa

RAPORT6

wyzwanie – komentuje Piotr Datkiewicz, 
manager produktu w firmie Victus-Emak.

Silnik spalinowy  
czy akumulatorowy?

W tym roku można zaobserwować rosnące 
zainteresowanie urządzeniami akumula-
torowymi. Oferta produktów zasilanych 
akumulatorami litowo-jonowymi jest 
stopniowo rozszerzana z  narzędzi ręcz-
nych do dużego sprzętu – samojezdnych 
kosiarek czy odśnieżarek. Oczekuje się, że 
segment zasilany baterią, dzięki intensyw-
nemu rozwojowi technologii akumulato-
rowej, zapewni użytkownikom wydajność 
porównywalną z silnikami spalinowymi. – 
Obserwując zainteresowanie klientów tym 
segmentem rynku, mogę powiedzieć z całą 
stanowczością, iż jest ono coraz większe. 

Wynika to ze wzrastającej świadomości 
konsumentów – którzy swoją wiedzę naj-
częściej czerpią z Internetu – jak również 
pozytywne nastawienie sprzedawców 
w sklepach. Ważnym czynnikiem jest rów-
nież coraz atrakcyjniejsza cena w  relacji 
do jakości produktu – komentuje Jacek 
Pereszczako, dyrektor handlowy w firmie 
Północna Grupa Narzędziowa. Z  kolei 
producenci sprzętu spalinowego również 
nie próżnują i  proponują klientom nowe 
rozwiązania w urządzeniach napędzanych 
benzyną, wciąż pracujących wydajniej 
niż maszyny akumulatorowe. Segment 
spalinowy ciągle zajmuje silną pozycję 
na rynku. – Poszerzamy ofertę kosiarek 
spalinowych z  rozrusznikiem elektrycz-
nym. Urządzenia spalinowe rozwijają się 
w kierunku uproszczenia czynności serwi-
sowych i  łatwości obsługi – mówi Ernest 

Pasierbiński, specjalista ds. marketingu 
w firmie NAC. 

Po drugiej stronie 
sprzedaży

Sprzęt ogrodniczy można naleźć w bardzo 
wielu punktach – w sieciach DIY i dyskon-
tach spożywczych oraz u  wyspecjalizowa-
nych dealerów sprzętu zmechanizowane-
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Nowości jest jak 
co roku dużo. 
W  ofercie NAC na 
2017 znajdują się 
4 bardzo ciekawe 

modele – to oczywiście tylko najbar-
dziej interesujące propozycje; 3 z silni-
kiem NAC o pojemnościach od 139-196 
cm3 i  mocach od 4,75-6,75 KM oraz  
1 model z  silnikiem Briggs & Stratton. 
Wprowadziliśmy też 3 modele kosiarek 

spalinowych ze skręcanymi kołami, co 
ułatwia manewrowanie oraz wpływa 
na wygodę koszenia. Mamy kilka no-
wości w  segmencie urządzeń akumu-
latorowych. Mimo że jest to stosunko-
wo nowy segment rynku, na ten sezon 
przygotowaliśmy rodzinę urządzeń ob-
sługiwanych wspólnym akumulatorem 
i  ładowarką. Wśród nich jest kosiarka, 
podkaszarka, nożyce do żywopłotu, 
pilarka łańcuchowa oraz dmuchawa. n

SILNIKI SPALINOWE WCIĄŻ NA TOPIE

Ernest Pasierbiński
specjalisTa ds. markeTingu

nac

go. Znacznie mniej urządzeń znajdą klienci 
w  centrach ogrodniczych. A  niesłusznie, 
bo jest to kategoria, na której można dużo 
zarobić. Właściciele oraz pracownicy wska-
zują na szereg czynników, które decydują 
o całkowitym zrezygnowaniu z tej katego-
rii: przede wszystkim wskazują na wypoży-
czalnie sprzętu. Klient, którego nie stać na 
drogie urządzenie, może je wypożyczyć na 
określony czas za dużo mniejsze pieniądze. 
Coraz większym zainteresowaniem, szcze-
gólnie wśród zamożnych konsumentów, 
cieszą się natomiast wyspecjalizowane fir-
my, zajmujące się profesjonalną pielęgna-
cją ogrodu – w skład usług wchodzi także 
koszenie trawy czy przycinanie drzew 
i  krzewów. Właściciele centrów wskazują 
też na brak miejsca w centrum – kosiarki 
samojezdne wymagają dużej powierzchni – 
oraz potrzebę zapewnienia klientom usług 
serwisowych. Bardzo ważna w  sprzedaży 
sprzętu zmechanizowanego jest odpowied-
nia ekspozycja oraz serwis, który gwaran-
tuje fachową obsługę posprzedażową. 

Także sami producenci sprzętu zauwa-
żają brak zainteresowania urządzeniami 

ogrodniczymi ze strony centrów ogrod-
niczych. – Centra ogrodnicze wybiera-
ją inne kategorie ogrodnicze – przede 
wszystkim rośliny, ale również nasiona, 
narzędzia czy dekoracje bądź meble. 
O  małej popularności sprzętu zmecha-
nizowanego w centrach decyduje przede 

wszystkim brak personelu odpowiedzial-
nego nie tylko za sprzedaż maszyn, ale 
również ich właściwe serwisowanie. 
A serwis to kluczowa kwestia w handlu 
ogrodniczym sprzętem zmechanizowa-
nym – mówi Andrzej Krysiak, właściciel 
firmy Krysiak. n
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Oleo-Mac 
na nowy sezon

Nowości oraz 
wsłuchiwanie 

się w potrzeby 
konsumentów to 

kluczowe sposoby 
na budowanie 
marki – mówi 

Piotr Datkiewicz, 
manager 

produktu 
w fi rmie 

Victus-Emak

Marka Oleo-Mac istnieje na rynku 
polskim od ponad 20 lat. W tym cza-
sie intensywnie się rozwijała, pro-
ponujące unikalne rozwiązania oraz 
wysoką jakość produktów. Jakie są 
plany marki na przyszłość?
Victus-Emak będzie konsekwentnie roz-
wijał swoją markę, Oleo-Mac. Widzimy 
konieczność pracy nad wzrostem świa-
domości marki i  wokół tego będziemy 
koncentrować nasze działania. Pośrednio 
jest to związane z powolnym, ale ciągłym 
procesem ograniczania współpracy z du-
żymi sieciami DIY, co oznacza koniecz-
ność szczególnego dbania o rozwój relacji 
z  naszymi odbiorcami z  sieci dealerskej. 
Od strony produktowej najważniejszym 
krokiem w  następnych sezonach będzie 

rozwój produktów akumulatorowych, 
które z pewnością zdobędą istotną część 
rynku w najbliższych latach.

Jakie nowości ukazały się w tym se-
zonie pod marką Oleo-Mac?
Co roku staramy się dostosowywać 
naszą ofertę do oczekiwań klientów. 
Nowości stanowią pewnego rodzaju 
modyfikacje techniczne i  jakościowe 
produktów z lat poprzednich – pilarek, 
kos i  kosiarek. Włączamy do naszej 
oferty również zupełnie nowe produk-
ty, jak np. profesjonalne myjki ciśnie-
niowe oraz opryskiwacz i  dmuchawę 
plecakową. Grupa produktów profesjo-
nalnych jest dla nas również istotnym 
czynnikiem rozwoju.

Inwestowanie w  nowe rozwiązania 
marketingowe to podstawa sukce-
su. Jakie rozwiązania zaproponuje 
Oleo-Mac na nowy sezon, aby zdobyć 
nowych klientów?
Nasza fi rma stawia na reklamę lokalną. 
W tym roku ogłosiliśmy między innymi 
„Loterię Mistrzowska Jazda” oraz pro-
gram Raty 0%, chcąc uatrakcyjnić naszą 
ofertę dla klienta ostatecznego i ułatwić 
mu decyzję zakupu produktów naszej 
marki. Natomiast o  naszych dealerów, 
czyli bezpośrednich klientów, dbamy 
starając się być  przede wszystkim ela-
styczni i wsłuchując się w  ich potrzeby. 
Tworzymy takie pakiety rozwiązań, któ-
re są spersonalizowane i  odpowiadają 
lokalnym oczekiwaniom. n

n rozmawia: Konrad UrbańsKi



Kosa spalinowa 
premium BC 240 T
Moc silnika/użyteczna 
1,4KM/1,2 KM

999 PLN
9 990 PLN899 PLN

Traktorek ogrodowy
OM92/16KH

Silnik Emak K1600 
OHV 16 KM; 452 cm3

przekładnia hydrostatyczna

Kosiarka 
G44 PK Comfort
Silnik Emak K500 
OHV 140 cm3 AUTO

20x

100x

5x
Skuter 
Romet

Rower Kross

Bęben 
Hozelock

20x

Czas trwania loterii: 
01.04-30.06.2017 r.

Ogród z pasją

Zakup dowolnego 
urządzenia Oleo-Mac, 
bierze udział w loterii.

Do wygrania 
atrakcyjne nagrody!

Szczegóły 
i rejestracja kodów na:
www.loteria.victus.plLoteria

MISTRZOWSKA         
             JAZDA

Rower Kross              JAZDA             JAZDA

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Victus-Emak Sp. z o.o., 61-619 Poznań, ul. Karpia 37
tel. 61 823 83 69, www.victus.pl, www.oleomac.pl
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Źródła wody w ogrodzie

Zbliża się lato, 
a wraz z nim czas 

intensywnego 
zapotrzebowania 

roślin na wodę. 
Wkrótce klienci 

wyruszą do sklepów 
w poszukiwaniu 

odpowiedniego sprzętu 
do nawadniania. 

O nowościach z oferty 
marki Hozelock 

(Victus-Emak), które 
czekają na nich 

na sklepowych półkach, 
opowiada 

Marek Kaszyński, 
manager produktu 

w firmie Victus-Emak

n rozmawia: Konrad UrbańsKi

Sprzęt do nawadniania to jeden 
z  najistotniejszych konsumenckich 
zakupów do ogrodu, szczególnie 
w okresie letnim. Jaki jest potencjał 
handlowy sprzętu do nawadniania?
Sprzęt do nawadniania jest najbardziej 
podstawowym elementem wyposażenia 
ogrodu, poczynając od prostej konewki, 
a  kończąc na systemach automatyczne-
go nawadniania. Dostarczenie roślinom 
wody jest jednym z  kluczowych ele-
mentów wpływających na ich kondycję. 
Rynek zbytu na sprzęt do nawadniania 
rośnie z  roku na rok, jednak widoczne 
są wahania związane z pogodą. Na przy-
kład brak opadów powoduje wzrost za-
potrzebowania na sprzęt nawadniający, 
a  niska temperatura i  deszcze potrafi ą 
spowolnić sprzedaż. Sprzęt nawadniają-
cy jest i będzie sprzedawany, a im więk-
sza troska użytkownika o  zieleń, tym 

większe jest na niego zapotrzebowanie. 
Grupą docelową są wszyscy użytkowni-
cy ogrodów przydomowych, ogródków 
działkowych, posesji z  zielenią. Oprócz 
nawadniania niektórych produktów 
można też używać do mycia pojazdów, 
maszyn i podjazdów.

Klienci oczekują już nie tylko sprzę-
tu w  atrakcyjnej cenie – poszukują 
profesjonalnej obsługi, sprzedaw-
ca musi być także doradcą. Jakie są 
najskuteczniejsze sposoby sprzeda-
ży tego asortymentu?
Ciągle najskuteczniejszym sposobem 
sprzedaży jest tradycyjny sklep z  fa-
chową obsługą. Sprzedaż wspomagają 
w  dużym stopniu dedykowane regały 
porządkujące ekspozycję i umożliwiające 
łatwą identyfi kację towaru oraz materia-
ły reklamowe, jak plakaty i banery. Coraz 

większy jest udział sprzedaży prowadzo-
nej przez Internet. 

Firma Victus odpowiada na potrze-
by klientów i  stale poszerza ofertę 
marki Hozelock. Jaki sprzęt do na-
wadniania dostępny jest obecnie 
w  asortymencie i  jak ta oferta bę-
dzie się rozwijała w przyszłości?
Obecnie dostępne są wszelkie urządze-
nia do nawadniania, jak węże, bębny do 
węży, armatura do łączenia węży, pisto-
lety zraszające, zraszacze, programatory. 
W ofercie znajdują się także zestawy do 
nawadniania automatycznego wyposa-
żone w najbardziej potrzebne elementy. 
Zestawy te umożliwiają bardzo łatwą in-
stalację niewymagającą fachowej wiedzy. 
W  przyszłości asortyment będzie uzu-
pełniany o  programatory korzystające 
z Internetu. n



N A J M O D N I E J S Z E  W  T Y M  S E Z O N I E

www.nac.com.pl

ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI
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Zdaniem 
producentów, którzy 

systematycznie 
poszerzają 

ofertę urządzeń 
akumulatorowych do 
pielęgnacji ogrodów, 

należy pytać nie 
o to, „czy”, ale „kiedy” 

sprzęt tego typu 
wyprze z rynku 

hobby urządzenia 
spalinowe 

i elektryczne. 
Największą barierą 

rozwoju tej kategorii 
są ciągle wysokie 

ceny akumulatorów 

W ygoda użytkowania, 
niskie koszty eks-
ploatacji, brak emisji 
spalin i  uciążliwego 
hałasu – to podsta-

wowe zalety urządzeń akumulatorowych. 
Sprzyjają im także zmiany na rynku – co-
raz nowocześniejsze silniki, usprawnianie 
technologii akumulatorów oraz poszerza-
nie oferty przez producentów. Czy to wy-
starczy, aby zdominowały rynek ogrodni-
czy? 

– W  perspektywie kilkunastu lat 
urządzenia akumulatorowe mogą stop-
niowo wypierać z  rynku hobby sprzęt 
spalinowy i  elektryczny. Tę tendencję 
widać już wyraźnie w  wynikach sprze-

daży w Szwajcarii czy państwach skan-
dynawskich, gdzie wzrosty osiągają po-
ziom kilkudziesięciu procent. W Polsce 
to na razie wartości rzędu kilku procent 
– mówi Krzysztof Grabowski, dyrektor 
generalny MTD Poland. – Dynamicz-
nie rozwija się także oferta, bardzo po-
pularne są zwłaszcza zestawy z  jedną 
baterią do kilku urządzeń. Firma MTD 
mocno stawia na rozwój gamy robotów 
koszących. W przyszłym sezonie wpro-
wadzimy także do oferty znaczącą licz-
bę nowych urządzeń akumulatorowych 
pod markami WOLF-Garden i  Cub Ca-
det – dodaje. Podobnego zdania są też 
inni producenci. – Obserwujemy zwięk-
szone zainteresowanie urządzeniami 

akumulatorowymi zarówno ze strony 
klientów, jak i  naszych dealerów. Po-
pularność tych urządzeń wynika z  wy-
gody ich użytkowania oraz korzystne-
go wpływu na nasze otoczenie – braku 
emisji spalin czy hałasu – mówi Maciej 
Konieczny, dyrektor sprzedaży i marke-
tingu w firmie Husqvarna Poland. 

Coraz większe zainteresowanie 
konsumentów to nie jedyny czynnik 
sprzyjający rozwojowi tej kategorii 
produktów. Równie ważne są przepisy 
ograniczające emisję spalin, które mo-
tywują producentów do wprowadzania 
zmian, podobnie jak w przemyśle moto-
ryzacyjnym. Nie brakuje jednak także, 
cytując klasyka, „plusów ujemnych”.  

n TeksT: Michał GradowsKi Akumulatorowa rewolucja
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Wysoka cena i niechęć  
do zmian 
Bardziej sceptyczni w  ocenie tempa 
rozwoju akumulatorowej rewolucji są 
właściciele punktów dealerskich – ich 
zdaniem zainteresowanie klientów 
jest zauważalne, ale umiarkowane. – 
W  swojej ofercie mamy akumulatoro-
we kosiarki, kosy, podkaszarki, pilar-
ki, okrzesywarki i  dmuchawy do liści. 
Łączna sprzedaż tego asortymentu 
stanowi ok. 8% sprzedaży wszystkich 
urządzeń do pielęgnacji ogrodów. Ba-
rierą dla rozwoju tej kategorii są przede 
wszystkim wysokie ceny. W  niewiel-
kich ogrodach, ze względu na cichą 
pracę, stanowią przyszłość rynku, ale 
na pewno nie w perspektywie najbliż-
szych kilku lat – mówi Jacek Brzeziń-
ski, doradca klienta w  firmie Asago, 
prowadzącej sprzedaż i serwis sprzętu 
ogrodowego kilku marek. Największe 
bariery ograniczające rozwój tej ka-
tegorii na polskim rynku? – Ciągle są 

to ceny, które jednak systematycznie 
spadają. Istotna jest także konserwa-
tywna mentalność polskich konsu-
mentów oraz ich brak przekonania co 
do możliwości sprzętu akumulatoro-
wego, a  w  szczególności negatywne 
nastawienie do trwałości baterii. Wraz 
z  rozwojem technologii akumulato-
rowej zaczyna się to jednak zmieniać. 
Wysiłki producentów popularyzujące 
te produkty stopniowo przynoszą re-
zultaty – wyjaśnia Krzysztof Grabow-
ski. – Sprzęt spalinowy jest ciągle moc-
niejszy i bardziej wydajny od urządzeń 
akumulatorowych, ale też znacznie 
mniej wygodny w  użyciu. Coraz wię-
cej użytkowników amatorskich będzie 
więc wybierało ekologiczny i  cichy 
sprzęt zasilany bateriami, choć jego 
cena jest na razie wyższa w  porówna-
niu do sieciowych urządzeń elektrycz-
nych – mówi Ernest Pasierbiński, spe-
cjalista ds. marketingu w  firmie NAC. 
– Dlatego, wpisując się w oczekiwania 
klientów, firma NAC przygotowała 

grupę urządzeń zasilanych  jednym 
akumulatorem 40 V. Akumulator i  ła-
dowarka sprzedawany jest w  komple-
cie z kosiarką, a pozostałe urządzenia 
z  tej gamy – pilarka, podkaszarka, 
nożyce do żywopłotu oraz dmucha-
wa – oferowane są już bez tych akce-
soriów. Takie rozwiązanie umożliwia 
samodzielne rozbudowywanie zestawu 
o kolejne urządzenia, bez konieczności 
ponoszenia kosztów zakupu kolejnych 
akumulatorów – dodaje. 

Sprzęt spalinowy jeszcze długo nie 
zniknie natomiast z oferty urządzeń dla 
profesjonalistów, choć i w tym przypad-
ku producenci oferują szereg nowych 
rozwiązań, np. wygodne akumulatory 
plecakowe. 

Przyszłość na baterie  
Dowodem na to, że znaczenie sprzętu 
akumulatorowego będzie coraz więk-
sze, są publikacje próbujące „przewi-
dzieć” przyszłość, takie jak opubliko-
wany w  2016 roku raport Husqvarny 
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„Future Urban Parks Report”. Ponad 
500 studentów, przyszłych architektów 
krajobrazu z  całego świata, dyskuto-
wało o  tym, jak będą wyglądały parki 
w 2030 roku i  jakie narzędzia najlepiej 
sprawdzą się do ich pielęgnacji. Według 
respondentów ogrodów będzie więcej, 
ale mniejszych i  zajmujących coraz to 
nowe przestrzenie, takie jak dachy czy 
ściany. – Do ich pielęgnacji idealnie na-
dają się właśnie urządzenia akumulato-
rowe – małe, kompaktowe, ciche i łatwe 
w  obsłudze. To jednak nie wszystko. 
Według respondentów miejskie ogrody 
przyszłości będą często pielęgnowane 
przez grupy wolontariuszy, spontanicz-
nie umawiające się np. przez media spo-

łecznościowe. Dbając o  parki w  swojej 
okolicy, będą mogli spędzać wspólnie 
czas na łonie natury, a  narzędzia do 
pracy powinny czekać na nich w okoli-
cach ogrodu – mówi Maciej Konieczny. 
– Tę wizję Husqvarna urzeczywistnia ją 
już dziś. W kwietniu tego roku w Sztok-
holmie swoją światową premierę miał 
koncept Husqvarna Battery Box. To 
inteligentny, w  pełni automatyczny 
kontener, w  którego wnętrzu znajduje 
się 30 różnych urządzeń akumulatoro-
wych Husqvarna. Za pomocą aplikacji 
na smartfony użytkownik może rezer-
wować i  odbierać urządzenia, a  także 
uzyskać instrukcje obsługi i opłacić czas 
wynajmu – dodaje. n
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Ergonomiczna i doskonale wyważona podkaszarka do formowania trawników.  
Cicha praca urządzenia pozwala bez problemu stosować ją w pobliżu zabudowań. 
Idealna do pracy w miejscach niedostępnych dla produktów zasilanych sieciowo.
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OGRODOWE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

Akumulatorowa  
podkaszarka do trawy 
YT-85110

1. Teleskopowy trzonek z dodatkowym regulowanym uchwytem 
2.	Kółko	ułatwiające	równe	przycinanie	krawędzi	trawnika
3.	Osłona	chroniąca	rośliny

4. Dodatkowy regulowany uchwyt
5.	Możliwość	swobodnej	regulacji	kąta		 	
	 nachylenia	głowicy	podkaszarki	 
	 w	dwóch	płaszczyznach

6.	Blokada	chroniąca	ściany/mury	 
	 przed	zniszczeniem
7.	Akumulator	kompatybilny	 
	 z	innymi	urządzeniami	YATO

Akumulatorowa pilarka 
łańcuchowa
YT-85080

Akumulatorowe nożyce 
do żywopłotu
YT-85100

Akumulatorowa 
okrzesywarka  
na wysięgniku
YT-85120

www.yato.com www.facebook/yatopolska

Zaprojektowana do prac w gospodarstwie  
domowym i ogrodzie. Lekka, kompaktowa  
i łatwa w obsłudze. Pozwala w łatwy sposób 
wykonać prace ogrodnicze i budowlane. 
Zawsze gotowa do użycia dzięki wydajnemu 
akumulatorowi. Cicha praca, bez konieczności 
stosowania ochrony słuchu, umożliwia również 
użytkowanie w zamkniętych pomieszczeniach.

Wysokiej jakości nożyce przeznaczone  
do przycinania i formowania żywopłotów  
i krzewów oraz usuwania cienkich gałązek. 
Cicha praca urządzenia pozwala bez problemu 
stosować je w pobliżu zabudowań. Idealne  
do pracy w miejscach niedostępnych  
dla produktów zasilanych sieciowo. 

Niezastąpiona przy pielęgnacji drzew.  
Niska waga i doskonałe wyważenie umożliwia 
sprawne przycinanie gałęzi z górnych partii 
drzew, odmładzanie i prześwietlanie koron 
bez konieczności użycia drabiny. Cicha praca 
pozwala na swobodne wykorzystywanie  
w pobliżu zabudowań.

NOWOŚĆ
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Robot koszący 
Robolinho 110

System podwójnych noży mulczujących re-
dukuje zanieczyszczenia wewnątrz obudo-
wy i gwarantuje perfekcyjny efekt koszenia, 
eliminując konieczność utylizacji pokosu. Łatwa instalacja – wystarczy za-
montować i zakotwiczyć stację bazową, używając szpilek mocujących, ułożyć 
na trawniku kabel ograniczający oraz zaprogramować czas (indywidualnie do 
potrzeb użytkownika). 
Nagrodzony Złotym Medalem Targów Gardenia 2017
AL-KO Kober
Wysogotowo, ul. Bukowska 10, 62-081 Przeźmierowo
www.al-ko.com/pl
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Robot koszący 
Robolinho 110

System podwójnych noży mulczujących re-
dukuje zanieczyszczenia wewnątrz obudo-
wy i gwarantuje perfekcyjny efekt koszenia, 
eliminując konieczność utylizacji pokosu. Łatwa instalacja – wystarczy za-
montować i zakotwiczyć stację bazową, używając szpilek mocujących, ułożyć 
na trawniku kabel ograniczający oraz zaprogramować czas (indywidualnie do 

Nagrodzony Złotym Medalem Targów Gardenia 2017

Wysogotowo, ul. Bukowska 10, 62-081 Przeźmierowo



Przycinarka akumulatorowa 
4Garden ANT 362 3,6 V

Wyposażona w 2 rodzaje noży: do przycinania trawy 7 cm, do 
przycinania i kształtowania żywopłotu 10 cm. Teleskopowy wy-

sięgnik z kółkami ułatwia pracę i redukuje zmęczenie podczas 
pracy. Maksymalny czas pracy wynosi ok. 45 min.

Krysiak 
Baranowo, ul. Rolna 6, 62-081 Przeźmierowo

www.krysiak.pl

Przycinarka akumulatorowa 
4Garden ANT 362 3,6 V

Wyposażona w 2 rodzaje noży: do przycinania trawy 7 cm, do 
przycinania i kształtowania żywopłotu 10 cm. Teleskopowy wy-

sięgnik z kółkami ułatwia pracę i redukuje zmęczenie podczas 
pracy. Maksymalny czas pracy wynosi ok. 45 min.

Krysiak 
Baranowo, ul. Rolna 6, 62-081 Przeźmierowo

www.krysiak.pl



Kompaktowy trymer 
ze zintegrowanym 

akumulatorem
Kompaktowa, lekka akumulatorowa kosa mechanicz-

na do trymowania i  prostych prac wykończeniowych 
w  przydomowym ogrodzie. Wyposażona w  zintegrowa-

ny akumulator ze wskaźnikiem naładowania, wysięgnik 
i uchwyt obwiedniowy regulowany bez użycia dodatkowych 

narzędzi. Regulacja kąta roboczego głowicy tnącej umożliwia 
m. in. pionowe przycinanie krawędzi trawników. W  prosty 

sposób można zmienić nożyki PolyCut na żyłkę tnącą – bez 
konieczności wymiany całej głowicy tnącej.

STIHL
Sady, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne

www.stihl.pl



Akumulatorowa 
kosiarka elektryczna 

NAC LB40-37-B40-NG
Kosiarka zasilana jest akumulatorem, dzięki 
czemu nie ma kabla zasilającego. Taka kon-
strukcja powoduje, że koszenie jest niezwykle 
łatwe i wygodne. Urządzenie posiada plastiko-
wą  obudowę oraz 5-stopniową, centralną re-
gulację wysokości koszenia. Źródłem napędu jest silnik bezszczotkowy. W zestawie 
ładowarka oraz akumulator Samsung 40 V, 4 Ah (czas pracy ok. 50 min.). Sugerowa-
na cena detaliczna: ok. 1 300 zł.

NAC 
al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

www.nac.com.pl

Nagrodzony Złotym Medalem Targów Gardenia 2017
AL-KO Kober
Wysogotowo, ul. Bukowska 10, 62-081 Przeźmierowo
www.al-ko.com/pl

Robot koszący 



Podkaszarka do trawy 72 V 
LI-ION POWER 30 T

LI-ION POWER 30 T to innowacyjna podkaszarka aku-
mulatorowa umożliwiająca efektywną końcową pielę-
gnację trawnika. Jej główne cechy to możliwość ciągłej 
pracy nawet do 60 minut na jednym ładowaniu baterii, 
unikatowa osłona głowicy umożlwiająca mulczowanie 
trawy czy regulowany kąt pracy i wysokość uchwytu.

MTD Poland 
ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle

www.wolf-garten.pl



Kosiarka G38PLi-lon
W komplecie ładowarka i akumulator 2,6 Ah. Akumula-
torowa kosiarka do trawy Oleo-Mac idealna do użytku 

w  niewielkich ogrodach (nowoczesny indukcyjny  sil-
nik  w  połączeniu z  akumulatorem zapewnia auto-
nomię pracy na powierzchniach sięgających 150 
m2). Co więcej, charakteryzuje ją łatwość obsługi, 
cicha praca oraz brak emisji spalin do atmosfery. 

Ten sam akumulator może zasilać jeszcze 3 inne 
urządzenia: pilarkę, przycinarkę oraz nożyce do 
żywopłotu.

Victus-Emak Sp. z o.o.
ul. Karpia 37, 61-619 Poznań
www.victus.pl



Podcinarka 
akumulatorowa SGT 24 AE

Totalna nowość w asortymencie Stiga! Mowa o podcinarce SGT 24 AE 
zasilanej 24-woltowym napięciem. Idealne urządzenie dla mniejszego 

ogródka. Dopasowane. Idealne dla Ciebie. Podcinarka w zestawie za-
wiera akumulator litowo-jonowy o pojemności aż 4 Ah! Bez ograniczeń, 

bez emisji zanieczyszczeń, cicho, wydajnie. Bądź eko i dołącz do nas do 
rewolucji akumulatorowej.

STIGA
ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

www.stiga.pl


Akumulatorowa wykaszarka 536LiRX 
Idealna dla ogrodników i osób zajmujących się pielęgnacją zieleni. Doskonała er-
gonomia i wyważenie, głowica obracająca się w 2 kierunkach, aby zmniejszyć ilość 
trawy pozostałej na ścieżkach. Ponadto posiada wytrzymały bezszczotkowy silnik. 
Husqvarna Poland
ul. Wysockiego 158, 03-371 Warszawa
www.husqvarna.pl
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Od ok. 3-4 lat widzimy, że rośnie zapo-
trzebowanie na narzędzia profesjonal-
ne, takie jak np. szpadle dla szkółkarzy. 
Nowa linia narzędzi została przez nas 
wprowadzona w  zeszłym roku, nato-
miast doskonale przyjęła się na rynku 
skandynawskim. Są to narzędzia kute, 
wyposażone w  uchwyt wykonany 
z najwyższej jakości drewna. Charakte-
ryzuje je wysoka jakość i  nowoczesny 
design. Naszą ofertę poszerzyliśmy 
również o linię narzędzi LIGHT dla ko-
biet. Warto podkreślić, że nieustannie 
zwiększa się liczba kanałów dystry-

bucji narzędzi ręcznych, głównie ze 
względu na markety spożywcze i dys-
konty, które w sezonie rywalizują tak-
że w  tej kategorii produktów. Ważne 
jest zatem umiejętne skonstruowanie 
oferty w oparciu o asortyment wyróż-
niający się na tle konkurencji. Zastoso-
wanie dekoracyjnych dodatków kolo-
rystycznych, nietypowych dla narzędzi 
kolorów oraz przygotowywanie zesta-
wów narzędzi zapakowanych tak, aby 
nadawały się na prezent – to ciekawe 
pomysły handlowe, które mogą zade-
cydować o sukcesie handlowym. n

SUKCES HANDLOWY

Agnieszka Cerapińska
dyrekTor Handlowa

Firma pawłowski

Ręczna jakość

Według danych 
Euromonitor 

International w Polsce 
narzędzia ręczne należą 

do grupy produktowej 
generującej największe 
zyski. Te importowane 

nie należą już 
do najchętniej 
kupowanych. 

Rośnie natomiast 
zainteresowanie 

asortymentem premium 
oraz tzw. małymi 

narzędziami ręcznymi

K ategoria ręcznych narzędzi 
ogrodniczych rozwija się 
nieprzerwanie od kilku lat. 
Według badań przeprowa-
dzonych przez Euromonitor 

International w Polsce i w USA to właśnie 
ta kategoria produktów generuje najwięk-
sze zyski. Zdaniem ekspertów w  Polsce 
wartość tego asortymentu w  stosunku do 
sprzedaży wszystkich produktów ogrodni-
czych wyniosła aż 16%, a w USA aż 14%. 
Zmiany zachodzą także w strukturze popy-
tu. Do niedawna klienci chętnie kupowali 
produkty tanie i importowane. Dziś rośnie 
zapotrzebowanie na asortyment premium. 

Co lubimy? 
Produkty wchodzące w  skład podstawo-
wego asortymentu narzędzi ręcznych 
sprzedają się dobrze przez cały rok. Na 
wiosnę klienci najchętniej zaopatrują się 
w  szpadle, widły oraz grabie. – Obser-
wujemy coraz większe zainteresowanie 
polskimi narzędziami. Dzięki naszemu 

n TeksT: natalia dUr
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bogatemu doświadczeniu udaje nam się 
sprostać oczekiwaniom klientów. Stawiamy 
przede wszystkim na jakość i  niezawod-
ność. Jednym z najlepiej sprzedających się 
produktów z naszej oferty jest wytrzyma-
ły i  sprężysty szpadel hartowany – mówi 
Włodzimierz Walkiewicz, właściciel firmy 
Walkiewicz.

Co roku zwiększa się również zaintereso-
wanie różnego rodzaju sekatorami i narzę-
dziami przeznaczonymi do cięcia. Ma to 
duży związek z rozwojem poziomu wiedzy 
konsumentów na temat dbałości o ogrody - 
Klienci oczekują  nowatorskich produktów 
ułatwiających pracę w ogrodzie. Narzędzie 
muszą być proste i bezpieczne w obsłudze 
nawet dla początkujących użytkowników. 
Liczy się także innowacyjność, dlatego np 
nasze produkty takie jak sekator ręczny 
z regulacją na dużą/małą dłoń oraz nożyce 
do cięcia żywopłoty z trzema nożami cieszą 
się tak dużym powodzeniem w tym roku – 
mówi Marcin Rożniata, dyrektor sprzedaży 
i marketingu w firmie RAMP. W segmencie 
sekatorów i  narzędzi tnących producenci 

notują nawet dwucyfrowe wzrosty sprze-
daży. Nie spoczywają jednak na laurach i co 
roku udoskonalają produkty
 ub wprowadzają nowe. – W  minionym 
roku wprowadziliśmy do portfolio linię 
Fiskars PowerGear™. Jednym z  jej ulep-
szeń było zastosowanie specjalnej powłoki 

o charakterystycznej wypukłej strukturze, 
a format 3D zabezpieczał narzędzie przed 
wyślizgnięciem się z  dłoni, zmniejszając 
tym samym siłę potrzebną do jego kon-
troli. Zastosowaliśmy lekkie aluminium 
oraz wygodne uchwyty z  powłoką Soft-
Grip™, które dodatkowo gwarantowały, że 
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Miniony sezon uważamy za udany. 
Odnotowaliśmy duże wzrosty sprze-
daży naszych produktów. Produko-
wane przez nas narzędzia marki MA-
STER GARDEN dzięki wysokiej jakości 
i  przystępnej cenie zdobywają coraz 
większe uznanie wśród dystrybutorów 
i  klientów. Ogromną rolę przy wybo-
rze narzędzi odgrywają takie kwestie, 
jak kolor i design. Konsumenci chętnie 
kupują narzędzia w specjalnie przygo-
towanych zestawach, które doskonale 
sprawdzają się jako prezent dla osób 
lubiących pracę w ogrodzie i ceniących 

dobry wygląd. Modne stają się także 
narzędzia dla kobiet oraz dzieci, spe-
cjalnie dostosowane do potrzeb tych 
grup. W ostatnich czterech latach wzro-
sła również sprzedaż narzędzi z uniwer-
salnym trzonkiem pasującym od kilku 
do nawet kilkunastu różnych urządzeń. 
Nie mniejszą popularność zyskują małe 
narzędzia, które stanowią funkcjonalną 
i przydatną pomoc w pielęgnacji roślin 
doniczkowych oraz mniejszych grzą-
dek warzywnych i  rabat kwiatowych. 
Ponadto nadal bardzo dobrze sprzeda-
ją się nożyce i sekatory. n

SPECJALNIE DOSTOSOWANE

Zuzanna Mierzejewska
wiceprezes zarzĄdu

ramp

wykonywana praca będzie dużo łatwiejsza 
i  bardziej komfortowa. Linia ta świetnie 
przyjęła się na rynku i cieszyła się sporym 
zainteresowaniem klientów – mówi Wio-
letta Skoneczna, dyrektor marketingu w fi  
rmie Fiskars.

 Rotujący asortyment
Moda na grow your own – zakładanie wła-
snego małego ogródka na balkonie, tarasie 
i  w  domu – skutkuje rosnącym zaintere-
sowaniem małymi narzędziami ręcznymi. 
Ich zalety dostrzegają zarówno właściciele 
małych, jak i  dużych ogrodów. Dodatko-
wo asortyment ten doskonale radzi sobie 
przez cały rok, co umożliwia producentom 
stałe rozszerzanie i  polepszanie oferty 
w  tym zakresie. Rodzinna polska fi rma 
Cellfast posiada w  swojej ofercie serię 
narzędzi ogrodniczych ERGO Line, cha-
rakteryzującą się najwyższą jakością, er-
gonomią oraz designerskim wykonaniem. 
W jej skład wchodzą m.in.: siekiery, grabie, 
szpadle, również małe narzędzia ręczne, 
takie jak pikowniki czy łopatki. – Zadbali-
śmy o każdy, najdrobniejszy szczegół, aby 
do rąk klientów trafi ły małe dzieła sztuki 
użytkowej. Jako fi rma budujemy markę 
i  będziemy stawiać na świadomych kon-
sumentów, którzy będą poszukiwać pro-

duktów zaprojektowanych specjalnie dla 
nich. Zależało nam na wypuszczeniu na 
rynek produktów, które zawierają w sobie 
ergonomię, jakość wykonania, solidność 
i  styl. Mają trafi ać w  gusta hobbystów 
i  profesjonalistów. Dodatkowym atutem 
jest przystępna cena. Do tej pory mieliśmy 
na rynku albo produkty wyróżniające się 
niską ceną i  równie niską jakością, albo 
drogie produkty renomowanych zachod-
nich marek, które nie do końca wpisywały 
się w potrzeby polskich klientów, poszuku-
jących dobrej jakości za odpowiednią ceną 
– mówi Wojciech Kaleniecki, kierownik ds. 
sprzedaży w  fi rmie Cellfast. Producenci 
optymistycznie patrzą w  przyszłość i  są 
zdania, że rynek małych narzędzi ręcznych 
będzie się rozwijał. – Bardzo nas cieszy, że 
coraz więcej klientów zamiast tandetnej 
chińszczyzny wybiera polskie produkty. 
Prognozy są obiecujące, trend ekologicz-
ny i powrót do natury sprawiają, że ludzie 
chętnie uprawiają własne ogródki, tworząc 
je w każdym możliwym miejscu, nawet na 
tarasach i dachach. Za tym idzie potrzeba 
kupna drobnych narzędzi w  przystępnej 
cenie, które będzie można łatwo przecho-
wać – dodaje Małgorzata Stawicka, prezes 
zarządu w fi rmie Tuchmet. n
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Łopatka szeroka ERGO LINE™
Nowa, ergonomiczna łopatka do sadzenia małych roślin donicz-

kowych i rabatowych. Zapewnia łatwe wykopywanie i przenosze-
nie ziemi. System SAFETOUCH™ zapewnia pewny chwyt i wygodę 

użytkowania. Specjalnie wyprofi lowana rączka z kompozytu włókna 
szklanego gwarantuje wyjątkowy komfort pracy. Ostrze wykonane ze 

stali nierdzewnej. Sugerowana cena det. 26,90 zł.
Cellfast

ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola
www.cellfast.com.pl

 

Motyczka prosta z widełkami
Narzędzie wykorzystywane zarówno do prac w ogrodzie, jak i na balkonie. Służy do ko-
pania, pielenia, napowietrzania gleby i innych prac ogrodniczych. Na całość narzędzia 
składa się głowica wykonana z wysokogatunkowej stali oraz trzonek bukowy.
Firma Pawłowski
ul. Przemysłowa 1h, 77-100 Bytów
www.pawlowski-m.pl



Małe narzędzia MASTER GARDEN 
To najwyższej jakości produkty niezbędne do pracy w ogrodzie. Wykonane 
ze wzmocnionego tworzywa sztucznego narzędzia MASTER GARDEN są 
wyjątkowo lekkie i funkcjonalne. Zestaw zawiera: łopatkę wąską do prze-
sadzania roślin; łopatkę szeroką, uniwersalną do różnych prac ogrodowych; 
pazurki ogrodowe – bardzo wygodne w użyciu; widełki do prac ogrodowych 
– lekkie i funkcjonalne; motyczko-grabki – narzędzie wielofunkcyjne.
Narzędzia MASTER GARDEN można także kupić pojedynczo. W tym roku 
fi rma RAMP wzbogaciła jeszcze swoje portfolio małych narzędzi o pikownik 
i małe grabki.

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25 A, 92-720 Łódź

www.ramp.pl

www.pawlowski-m.pl

ul. Jugosłowiańska 25 A, 92-720 Łódźul. Jugosłowiańska 25 A, 92-720 Łódź

Teleskopowe 
nożyce do żywopłotu 

(model 40037)
Nowa propozycja polskiej marki PROLINE to uda-

ne połączenie wypróbowanej, sprawdzonej techno-
logii i ciekawego, nowoczesnego wyglądu. Teleskopowe 

nożyce do żywopłotu to kolejny przedstawiciel linii pre-
mium – produkt, który z powodzeniem może zastąpić dużo 

droższe propozycje oferowane przez światowych potentatów 
specjalizujących się w produkcji narzędzi do cięcia i rąbania.

PROFIX
Łomna Las, ul. Dobra 3, 05-152 Czosnów
www.proline-tools.com.pl

Nowa propozycja polskiej marki PROLINE to uda-
ne połączenie wypróbowanej, sprawdzonej techno-

logii i ciekawego, nowoczesnego wyglądu. Teleskopowe 
nożyce do żywopłotu to kolejny przedstawiciel linii pre-

mium – produkt, który z powodzeniem może zastąpić dużo 
droższe propozycje oferowane przez światowych potentatów 

specjalizujących się w produkcji narzędzi do cięcia i rąbania.
PROFIX
Łomna Las, ul. Dobra 3, 05-152 Czosnów
www.proline-tools.com.pl


Wyrywacz do chwastów Fiskars

Wyrywacz do chwastów Fiskars to innowacyjne urządzenie wyposażone w długie, ostre, 
stalowe pazurki, które po wbiciu w ziemię wyrywają chwast razem z korzeniami – w ten 
sposób bez użycia siły pozbywamy się całej rośliny. Łatwy sposób opróżniania urządzenia 
umożliwia wyrzucanie mlecza bezpośrednio do pojemnika. To nowatorskie narzędzie nie 
tylko ułatwia pielęgnację trawnika – dba też o nasze zdrowie, ponieważ podczas pracy nie 
obciążamy kręgosłupa!

Fiskars Polska
ul. Annopol 4 A, 03-236 Warszawa

www. fi skars.pl
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Moc ekologii

Firma Stiga stawia 
na nowoczesność 

i ekologię, poszerzając 
swój park maszynowy 

o szereg nowości 
akumulatorowych. 

O ekologii, 
perspektywach 

sprzedaży internetowej 
oraz planach na 

rozpoczynający się 
sezon opowiada 

Łukasz Grzankowski, 
marketing manager 

w fi rmie Stiga

Segment zmechanizowanych narzę-
dzi ogrodniczych rozwija się w  Pol-
sce bardzo dynamicznie. Cena wielu 
urządzeń wciąż jest dla Polaków wy-
soka, jednak bardzo często decydują 
się oni na zakup również ze względu 
na jakość sprzętu – wolą dopłacić 
i  nabyć sprzęt na dłużej niż sezon. 
Jak wygląda polski rynek z perspek-
tywy fi rmy Stiga?
Polska jest bardzo dynamicznym ryn-
kiem. Nasza marka notuje regular-
ne wzrosty sprzedaży, należymy do 
ścisłego grona liderów rynku, jedno-
cześnie będąc liderem pod względem 
wprowadzania na rynek nowych roz-
wiązań technologicznych. To sprawia, 
że nasza marka od lat jest kojarzona 
z  wyjątkową niezawodnością i  nowo-
czesnością. Polacy są społeczeństwem 
bardzo otwartym na nowości i  nowe 
technologie. Jedynym czynnikiem po-
wstrzymującym Polaków przed nowin-
kami technicznymi w istocie jest cena, 

klienci wciąż w  wielu wypadkach nie 
są w  stanie pozwolić sobie na sprzęt 
z  wyższej półki oferujący najnowsze 
rozwiązania techniczne. Jednakże Pol-
ska nie jest rynkiem konserwatywnym 
– rozwija się w  błyskawicznym tem-
pie, a  szybkie tempo wzbogacania się 
społeczeństwa powoduje, iż urządze-
nia z  najwyższej półki, w  tym roboty 
koszące i  urządzenia akumulatorowe 
stają się dostępne dla coraz większej 
grupy społeczeństwa.

Warto więc inwestować w  te seg-
menty, gdyż stanowią one przyszłość. 
Narzędzia akumulatorowe już wkrót-
ce zaczną zastępować urządzenia 
spalinowe ze względu na mniejszą 
emisję hałasu, brak emisji spalin oraz 
prostotę i  wygodę obsługi, roboty to 
natomiast wybór dla każdego – pro-
fesjonalisty i  amatora. W  krajach 
Europy Zachodniej są już oczywistą 
alternatywą dla kosiarek i  traktorów 
ogrodowych.

Stiga inwestuje w ekologię: już teraz 
oferuje wspomniane roboty koszące 
czy narzędzia akumulatorowe. Jakie 
nowości znajdą w tym sezonie klien-
ci w ofercie fi rmy?
Przede wszystkim urządzenia napędzane 
innowacyjnym systemem akumulatoro-
wym Stiga VoltAge. Oferujemy trzy grupy 
sprzętu akumulatorowego: 24 V, dedyko-
wane właścicielom małych ogrodów. Wer-
sja 48 V, przeznaczona do ogrodu średniej 
wielkości do kilkuset metrów. Stiga Vol-
tAge 80V – to natomiast seria produktów, 
która swoją wydajnością dorównuje urzą-
dzeniom spalinowym. Dodatkową zaletą 
jest fakt, że akumulator jest uniwersalny. 
Można go podłączyć do wielu urządzeń 
w  danej grupie, bez konieczności kupo-
wania osobnych akumulatorów do każde-
go sprzętu.

Dzięki tak zbudowanej ofercie jako jedy-
ni na rynku oferujemy naszym klientom 
urządzenia akumulatorowe dopasowane 
idealnie do ich potrzeb i oczekiwań.

n rozmawia: Konrad UrbańsKi
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Czy roboty koszące i traktorki ogro-
dowe Stiga również cieszą się popu-
larnością wśród klientów?
Roboty koszące to urządzenia oferujące 
właścicielom wyjątkowy komfort użyt-
kowania oraz rzecz w  dzisiejszych cza-
sach bezcenną – dodatkowy czas wolny. 
Dlatego ważną nowością w ofercie Stiga 
jest nowy model robota koszącego: Au-
toclip 530 SG, który jest idealny na traw-
niki o  powierzchni do 3200 m2. Model 
530 SG został wyposażony w  system 
GPS z  funkcją mapowania koszonego 
terenu, co gwarantuje jeszcze bardziej 
efektywną pracę robota. To także ma-
szyna, którą warto polecać wielbicielom 
innowacji technologicznych – klient 
może sterować urządzeniem przy pomo-
cy smartfona.

Niesłabnącym zainteresowaniem cie-
szą się traktory ogrodowe. Stiga pro-
ponuje nowości w  trzech kategoriach 
– maszyny typu Zero Turn, traktory 
z  wyrzutem bocznym serii Tornado 
oraz modele MPV. Pierwsze przezna-
czone są do szybkiego koszenia rozle-
głych i krętych obszarów, umożliwiając 
szybkie wykonanie obrotu o 180°. Dzię-
ki wygodnym drążkom sterowniczym 
sprzęt Stiga ZT umożliwia intuicyjne 
sterowanie maszyną i sprawne porusza-
nie się w terenie. Nowa linia traktorów 
ogrodowych Tornado to z  kolei wybór 
dla naprawdę wymagających konsu-
mentów. Wyrzut boczny, oświetlenie 
LED, hydrostatyczna przekładnia, agre-
gat tnący o szerokości 108 lub 118 cm 

z  2 lub też 3 nożami tnącymi, opcjo-
nalna wersja z napędem na 4 koła oraz 
wspaniały design – to zalety traktorów 
Tornado.

Modele MPV łączą natomiast w  sobie 
zalety traktorów z  agregatem tnącym 
umieszczonym z przodu z funkcjonalno-
ścią zbierania ściętej trawy do kosza.

Liczba nowości w ofercie robi wraże-
nie – czy zatem Stiga patrzy optymi-
stycznie w nowy sezon?
Zdecydowanie tak! Jesteśmy nastawie-
ni na ciągły rozwój, a  wysoka jakość 
produktów i  doskonała współpraca 
z  dealerami naszej marki gwarantuje 
dalszy wzrost sprzedaży naszych pro-
duktów, jak i  zwiększanie udziału na 

rynku. Poza nowościami produktowy-
mi rozwijamy także internetowy kanał 
sprzedaży. Od kilku lat przy współ-
udziale dealerów prowadzimy sprzedaż 
internetową poprzez sklep na stronie 
www.stiga.pl. Od niedawna wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów ofi -
cjalny sklep Stiga funkcjonuje także 
w strefi e marek Allegro. Sektor e-com-
merce rozwija się bardzo intensywnie, 
gwarantując klientom łatwość i wygodę 
dokonywania zakupów przy jednocze-
snym zapewnieniu także kompleksowej 
obsługi posprzedażnej. Sprzedaż w tym 
kanale cechuje bardzo duża dynami-
ka wzrostu, dlatego Stiga regularnie 
zwiększa swoje działania w  obszarze 
Internetu. n

r e k l a m a
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Jakość w cenie

Producenci 
asortymentu do 
nawadniania na 

spektakularne wzrosty 
sprzedaży mogą liczyć 

tylko w przypadku 
produktów 

wyróżniających 
się pod względem 

ergonomii, designu 
czy innowacyjnych 

rozwiązań. Sytuacja 
w branży jest stabilna, 

coraz większy popyt 
można zauważyć 

w przypadku 
systemów do 

przechowywania 
węży oraz 

wielofunkcyjnych 
pistoletów 

zraszających

J ak główni dostawcy asorty-
mentu do nawadniania oce-
niają miniony sezon i  per-
spektywy rozwoju rynku? 
– W  Polsce pozycja marki 

Cellfast w kategorii produktów do nawad-
niania jest już ugruntowana, ale dzięki 
nowościom, takim jak linia ERGO i posze-
rzaniu oferty systematycznie zwiększa-
my nasze udziały w rynku – mówi Rafał 

n Tekst: Michał GradowsKi

Słabik, dyrektor ds. marketingu i  sprze-
daży w firmie Cellfast. – Znaczące wzro-
sty sprzedaży odnotowujemy natomiast 
na rynkach europejskich, gdzie co roku 
rozpoczynamy współpracę z  wieloma 
nowymi dystrybutorami. Ekspansja na 
rynkach zagranicznych jest jednym z na-
szych strategicznych celów – dodaje.  

Rosnące zainteresowanie produktami 
rozpoznawalnych marek dostrzegają 

także inni producenci. – Rynek rozwija 
się dynamicznie, a klienci zaczęli doce-
niać jakość produktu oraz jego dostęp-
ność w wielu kanałach dystrybucji. Za-
ufanie do marki budowane przez wiele 
lat procentuje – mówi Marcin Rożnia-
ta, dyrektor sprzedaży i  marketingu 
w  firmie Ramp. – Największe wzrosty 
sprzedaży można zauważyć w  tych 
grupach asortymentowych, w  których 
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– poprzez innowacyjność i  wysoką ja-
kość – produkt wyraźnie wyróżnia się 
na tle konkurencji – dodaje. 

Jak sytuację na rynku oceniają dys-
trybutorzy? – Podstawowe produkty 
do tradycyjnego nawadniania ciągle 
cieszą się stałym popytem. Wyraźny 
wzrost zainteresowania odnotowuje-
my natomiast w  takich grupach pro-
duktów, jak linie kroplujące czy zrasza-
cze wynurzeniowe. Montują je już nie 
tylko profesjonalne firmy zakładające 
ogrody, ale coraz częściej konsumenci 
robią to na własną rękę – mówi Dariusz 
Żmijewski, właściciel firmy Ciechseed 
z Ciechanowa.

Bębny i wózki na topie

W tej kategorii na wahania popytu wpły-
wa przede wszystkim pogoda, a zmiany 
w  strukturze sprzedaży, jeśli można je 
dostrzec, są raczej niewielkie w  porów-
naniu tylko dwóch kolejnych sezonów. 
Tendencje handlowe można dostrzec 
dopiero z  szerszej perspektywy. – 
Przedsezonowe zamówienia w tym roku 

r e k l a m a
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były na podobnym poziomie, co w sezo-
nie 2016. W  ubiegłym roku, w  porów-
naniu do 2015, osiągnęliśmy natomiast 
kilkuprocentowy wzrost w całej katego-
rii produktów do nawadniania – mówi 
Marek Kaszyński, product manager 
w  firmie Victus-Emak. – Analizując 
tendencje handlowe od 2006 roku wi-
dać wzrost zainteresowania systemami 
do przechowywania węży – bębnami, 
wieszakami i wózkami. W tym segmen-
cie na przestrzeni dekady dwukrotnie 
zwiększyliśmy sprzedaż. Największą 
popularnością cieszą się bębny na kół-
kach i  bębny otwarte, ze względu na 
przystępną cenę. W  ofercie Hozelocka 
można znaleźć także bębny zamknięte 
z  automatycznym zwijaniem węża dla 
wymagających klientów – dodaje.   

Producenci asortymentu do nawad-
niania zauważają także wzrost popytu 
na wielofunkcyjne pistolety zraszają-
ce. W  przypadku tego segmentu pro-
duktów klienci kupują albo najtańsze 
dysze zraszające, a jeśli decydują się na 
pistolet, szukają bardziej zaawansowa-
nych rozwiązań. – W  tym roku wpro-
wadziliśmy do oferty także nowe pisto-
lety zraszające z trwałymi elementami 
metalowymi. Na korzyść tego produk-

tu przemawia zarówno jego trwałość, 
jak i nowoczesna, grafitowa kolorysty-
ka – mówi Marek Kaszyński.  

Warstwy w cenie 

Na polskim rynku niekwestionowanym 
liderem jest firma Cellfast, ale także 
mniejsi producenci odnotowują wzrost 
zainteresowania swoimi produktami. – 
W 2016 r. zanotowaliśmy podobne wyni-
ki jak rok wcześniej. Zamówienia przed-
sezonowe w  pierwszym kwartale tego 
roku były jednak większe niż w ubiegłym. 
Widać zdecydowany wzrost zaintereso-
wania wężami najwyższej jakości, dlatego 
poszerzyliśmy ofertę o 5-warstwowy, nie-
skręcający się wąż Professional – mówi 
Tomasz Cyman, specjalista ds. sprzedaży 
w firmie Polix. – Popyt na najtańszy asor-
tyment jest stały, wzrosty sprzedaży do-
tyczą przede wszystkim węży ze średniej 
półki – dodaje.  

Coraz więcej jest także konsumen-
tów, którzy wybierają gotowe zestawy, 
dlatego nawet producenci, którzy nie 
dysponują pełną ofertą produktów 
do nawadniania, wprowadzają je do 
oferty. – We współpracy z firmą Ramp 
uzupełniliśmy ofertę o zestaw zawiera-

jący wąż na wieszaku oraz przyłącze, 
szybkozłącza i dyszę zraszająca – mówi 
Tomasz Cyman. 

Lepsze produkty, rzadsze 
zakupy

Sprzedaż tradycyjnych produktów do 
nawadniania utrzymuje się na stabil-
nym poziomie. Tendencja handlowa 
obserwowana także w  innych katego-
riach w  branży ogrodniczej – wzrost 
zainteresowania produktami wyższej 
jakości – jest widoczna także w  tej 
kategorii. Ale ten kij, a  w  tym przy-
padku raczej waż, ma dwa końce. – 
Konsumenci kupują asortyment do 
nawadniania najczęściej wtedy, kiedy 
dotychczas stosowane produkty się zu-
żyją. To nie jest branża, w której nowy 
design może skłonić do wymiany np. 
sprawnego zraszacza czy węża. Dlate-
go coraz bardziej trwałe i  niezawodne 
produkty w dłuższej perspektywie czę-
ściowo ograniczają popyt – mówi Da-
riusz Żmijewski. Nie zmienia to jednak 
faktu, że klienci coraz częściej szukają 
w sklepach solidnych, ergonomicznych 
produktów i  są gotowi zapłacić za nie 
więcej niż jeszcze kilka lat temu. n

HANDEL 26



 
Idealny Partner 
w Twoim ogrodzie
Odwiedź www.stiga.pl i dowiedz się więcej.
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Zastaw się, a pokaż się

Promocje produktowe, 
loterie, eventy dla 

konsumentów, 
konsekwentnie 

budowane kampanie 
medialne – jest wiele 

sposobów na wspieranie 
popytu na asortyment 

do nawadniania. 
W przypadku 

produktów premium 
najskuteczniejszym 

rozwiązaniem 
wspierającym sprzedaż 

jest jednak efektowna 
ekspozycja

Od kilku lat firmy z branży 
ogrodniczej dynamicznie 
rozwijają strefy shop-in-
-shop oraz przygotowują 
dla dystrybutorów nowe, 

wygodne ekspozytory. Nowoczesny 
koncept ekspozycyjny wprowadzony 
w  ubiegłym roku przez firmę Cellfast 
bardzo szybko przyniósł wymierne re-
zultaty. – Dzięki nowym ekspozytorom 
marka Cellfast jest jeszcze bardziej 
widoczna w  centrach ogrodniczych, 
a wielu naszych dystrybutorów posze-
rzyło gamę produktów Cellfast dostęp-
nych w  ich sklepach. Rozmieszczenie 
asortymentu zgodnie z  kanonami 

merchandisingu znacząco wpływa na 
zwiększenie rotacji – mówi Rafał Sła-
bik, dyrektor ds. marketingu i  sprze-
daży w firmie Cellfast.

Obrandowane stojaki wprowadzają 
do oferty także inne firmy. – W tym se-
zonie, odpowiadając na liczne pytania 
naszych klientów w  tej sprawie, udo-
stępniliśmy dystrybutorom ekspozyto-
ry do węży ogrodowych mieszczące 62 
sztuki najlepiej rotujących produktów 
ze średniej i  najwyższej półki z  naszej 
oferty. Już zamontowaliśmy ok. 40 ta-
kich ekspozytorów, do końca sezonu ich 
liczba może wynosić ok. 200. Będziemy 
też poszerzać ofertę o stojaki w innych 

n TeksT:  Michał GradowsKi

rozmiarach, dostosowując je do po-
trzeb naszych partnerów biznesowych 
– mówi Tomasz Cyman, specjalista ds. 
sprzedaży w firmie Polix.

Pomóż klientom podjąć 
decyzję 
Przemyślana ekspozycja nie tylko 
zwiększa rozpoznawalność marki, ale 
też ułatwia konsumentom wybór od-
powiednich akcesoriów do nawadnia-
nia.  

– Czytelna dla konsumentów ekspo-
zycja jest bardzo istotna, podobnie jak 
wszelkie grafiki i schematy pokazujące, 
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jak łączyć poszczególne elementy sys-
temów nawadniania. Wielu klientów 
ma z tym problem. Podobną rolę speł-
niają gotowe zestawy kompatybilnych 
produktów – ułatwiają konsumentom 
podjęcie decyzji – mówi Dariusz Żmi-
jewski, właściciel Centrum Ogrodni-
czego Ciechseed. – W przypadku asor-
tymentu premium najskuteczniejszym 
rozwiązaniem wspierającym sprzedaż 
jest efektowna ekspozycja i  prezento-
wanie produktów jednej marki na de-
dykowanych stojakach – mówi Marek 
Kaszyński, product manager w  firmie 
Victus-Emak. – Dobrze sprawdzają 
się także loterie skierowane do kon-
sumentów, które wzmacniają popyt 
– dodaje. Jakie inne formy wsparcia 
marketingowego zdają egzamin? – Aby 
jednoznacznie stwierdzić, które nich 
są najskuteczniejsze, potrzeba bardzo 
dokładnych badań. W przypadku mar-
ki Cellfast efekt przynosi suma wielo-
kanałowych działań – konsekwentna 
i  spójna strategia marketingowa reali-
zowana w  mediach od wielu lat, m.in. 
poprzez kampanie reklamowe w  tele-
wizji, lokowanie produktu czy reklamy 
w  prasie konsumenckiej – mówi Rafał 
Słabik. 

HANDEL30

tatów Ogrodniczych rozpoczęliśmy 
współpracę z Witoldem Czuksanowem 
oraz firmami Lasland i  Agrecol. To 
bardzo udana inicjatywa marketin-
gowa, dzięki której możemy nie tylko 
zaprezentować nasze produkty, ale też 
poznać opinie użytkowników na temat 
marki Ramp – mówi Marcin Rożniata, 
dyrektor sprzedaży i marketingu w fir-
mie Ramp. – Poprzez zabawę i krótkie 
prezentacje produktów promowane 
jest całe centrum ogrodnicze, a  to 
przekłada się na zwiększenie sprzeda-
ży nie tylko podczas akcji promocyjnej, 
ale także jeszcze długo po niej. Najważ-
niejszą kwestią przy takiej promocji 
jest odpowiednia współpraca pomię-
dzy producentami a centrami ogrodni-
czymi. Jeżeli wszystko jest właściwie 
przygotowane, akcja przynosi bardzo 
wymierne skutki – dodaje. – Konkur-
sy, muzyka, dodatkowe atrakcje czy 
prezentacje produktów są istotnym 
wsparciem sprzedaży. Zwłaszcza w so-
boty, które są dla nas najważniejszym 
handlowym dniem – to wtedy centrum 
odwiedza najwięcej klientów. Kwiet-
niówka, majówka, czerwcówka – im 
więcej okazji, tym lepiej – mówi Da-
riusz Żmijewski. n

Event napędza sprzedaż 
Bardzo skuteczne są także dodatkowe 
atrakcje dla klientów sklepu. – W tym 
roku w  ramach Rodzinnych Warsz-
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Z optymizmem
 w nowy sezon

n rozmawia: Michał GradowsKi

Dobry rok 2016, małe 
zapasy z ubiegłego sezonu 
i szeroka, atrakcyjna oferta 
na rok 2017 zachęciły 
dealerów fi rmy Grass do 
dużo większych zamówień. 
Znaczące wzrosty 
sprzedaży odnotowano 
zwłaszcza w segmencie 
kosiarek i glebogryzarek. 
O aktualnej sytuacji na 
rynku rozmawiamy 
z Jerzym Wolnikiem, 
współwłaścicielem 
fi rmy Grass 

Jak na podstawie przedsezonowych 
zatowarowań ocenia Pan tegoroczny 
sezon? 
Zatowarowania były bardzo wysokie, 
nastroje wśród naszych dystrybuto-
rów są bardzo pozytywne. W  ubiegłym 
roku wyprzedali większość asortymen-
tu, a małe zapasy i atrakcyjna oferta na 
sezon 2017 zachęcały ich do większych 
zamówień. 

Systematycznie zwiększa się też liczba 
naszych partnerów biznesowych – ich 
grono powiększyło się o ok. 30 nowych 
fi rm. To dopiero początek sezonu, wie-
le zależy od pogody w  nadchodzących 
miesiącach. Z  miarodajną oceną trzeba 
się wstrzymać do czerwca, kiedy szczyt 
sezonu będzie już za nami.  

Czy w  strukturze sprzedaży można 
zaobserwować jakieś istotne zmiany? 
W  okresie przedsezonowym bardzo 
wyraźnie zwiększyliśmy sprzedaż ko-

siarek, a  zwłaszcza glebogryzarek. 
Wzrost na poziomie kilkudziesięciu 
procent, dodatkowe zamówienia i duże 
zainteresowanie klientów pokazują, że 
nasze glebogryzarki mają bardzo do-
brą pozycję na rynku. W  pozostałych 
kategoriach w  strukturze sprzedaży 
również notujemy wzrosty. Rosnącą 
popularnością cieszy się nasza nowa 
linia kosiarek GRASS G-FORCE, wpro-
wadzona do oferty w ubiegłym sezonie. 
Tradycyjnie mocną pozycję stanowią 
kosy spalinowe z  silnikami Kawasaki. 
Oferujemy najszerszą gamę tych kos 
na naszym rynku. 
W  tym roku poszerzyliśmy asorty-
ment o  opryskiwacze i  zamgławiacze 
spalinowe oraz zwiększyliśmy gamę 
robotów koszących. Nasze kosiarki au-
tomatyczne G-FORCE wyróżniają się 
na rynku doskonałymi parametrami 
technicznymi przy bardzo atrakcyjnej 
cenie, a  popyt na te produkty powoli 

rośnie. Polski rynek robotów koszą-
cych dopiero „raczkuje”, jest kilkadzie-
siąt razy mniejszy niż rynki zachodnie 
– np. dane ze Szwecji z ubiegłego roku 
pokazują, że prawie co druga kosiarka 
kupowana w tym kraju to robot koszą-
cy, czyli szacunkowa liczba sprzeda-
nych urządzeń to ok. 40-50 tys. sztuk 
rocznie. 

Naszym zdaniem ten rynek w  Polsce 
czeka jeszcze na przełom.

Jakich zmian w  ofercie fi rmy Grass 
należy się spodziewać w  kolejnych 
sezonach? 
Śledzimy rozwój gamy urządzeń akumu-
latorowych – zarówno w segmencie hob-
by, jak i  w  kategorii większych maszyn 
dla profesjonalistów o  napięciu ponad 
80 V. Będziemy też sukcesywnie posze-
rzać dystrybucję naszych produktów na 
polskim rynku i  zacieśniać współpracę 
w ramach istniejącej sieci dealerskiej.  n
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Nie tylko rolnicy

Rynek ogrodniczego sprzętu zme-
chanizowanego w Polsce z sezonu na 
sezon rośnie. Czy firma John Deere 
jest zadowolona ze sprzedaży w roku 
2016? 
Ostatni rok był dla nas bardzo udany, 
szczególnie w kategoriach sprzętu ogrod-

niczego, w które inwestujemy najmocniej 
– kosiarki samojezdne i  profesjonalne 
oraz ciągniki kompaktowe. Kosiarki serii 
Select są proste i  wygodne w  obsłudze, 
gwarantują wysokiej jakości cięcie trawy, 
posiadają przy tym 15-letnią gwarancję 
na aluminiową obudowę. Jeżeli chodzi 

o kosiarki samojezdne, hitem sprzedaży, 
pomimo dosyć wysokiej ceny, jest model 
X350R. Cechują się one wszystkie do-
brej jakości wykonaniem, nowoczesnym 
designem oraz szeregiem funkcji, które 
ułatwią pracę klientom – chociażby znany 
z samochodów tempomat.

n rozmawia: Konrad UrbańsKi

Firma John Deere, znana na całym świecie z wysokiej klasy maszyn 
rolniczych, intensywnie inwestuje również w rozwój oferty, 
przeznaczonej dla ogrodników hobbystów i profesjonalistów. Karol 
Omelan, dyrektor sprzedaży maszyn do pielęgnacji terenów zieleni 
w firmie John Deere, opowiada o nowościach, planach na kolejny sezon 
i perspektywach rozwoju branży

Od lewej: Karol Omelan, dyrektor sprzedaży maszyn do pielęgnacji terenów zieleni w firmie John Deere oraz Konrad Urbański, 
szef projektu "GardenTechnika"
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Zanotowaliśmy także duży napływ nowych dealerów chęt-
nych do podjęcia współpracy, z  czego jesteśmy bardzo za-
dowoleni – świadczy to o rosnącym zainteresowaniu naszą 
marką oraz faktem, że klienci doceniają sprzęt wysokiej ja-
kości. 

Jakie nowości planuje firma John Deere na najbliższy 
sezon?
Przede wszystkim inwestujemy w  segment ogrodniczego 
sprzętu zmechanizowanego klasy premium. Zachęcamy klien-
tów do zakupu produktu, który może kosztować dosyć sporo 
jak na polską kieszeń, jednak charakteryzuje się przy tym wy-
soką trwałością i  jakością wykonania. Sprzęt klasy premium 
może służyć użytkownikowi przez długie lata. W ten sposób 
chcemy także zwrócić uwagę klientów, że nie zawsze opłaca 
się kupować tani sprzęt, który w większości przypadków jest 
wysoce awaryjny i zawodny. Lepiej zainwestować w drogą, ale 
niezawodną kosiarkę pchaną, jedną na wiele lat niż w nową ko-
siarkę co sezon.

Sprzęt marki John Deere charakteryzuje wysoka jakość. 
Czy zatem firma dodatkowo inwestuje w  rozwiązania 
marketingowe, które mogą te urządzenia sprzedać jesz-
cze lepiej?
Właśnie wystartowaliśmy z telewizyjnym spotem reklamu-
jącym kosiarkę samojezdną X350R z  4 letnią gwarancją. 
Do końca maja reklama będzie emitowana w  popularnych 
kanałach tematycznych. Jako firma wierzymy w  jakość 
sprzętu spalinowego, który posiada odpowiednią trwałość 
i  moc – dlatego inwestujemy w  reklamę takich urządzeń. 
Urządzenia akumulatorowe czy roboty to wciąż nowinki 
technologiczne. Roboty stanowią konkurencję dla trady-
cyjnych kosiarek, jednak przy handlu robotami koszącymi 
niezbędna jest mobilna ekipa, na bieżąco doglądająca sprzę-
tu u  każdego użytkownika. Akumulatorowa przyszłość to 
przyszłość nieco wymuszona – przede wszystkim zaostrza-
jącymi się regulacjami emisji spalin czy hałasu. Posiadamy 
takie urządzenia w  ofercie, ale w  odróżnieniu do kosiarek 
samojezdnych skala sprzedaży tych produktów nie jest jesz-
cze zadowalająca. n

Ostatni rok był dla nas bardzo udany, 
szczególnie w kategoriach sprzętu 
ogrodniczego, w które inwestujemy 
najmocniej – kosiarki samojezdne 
i profesjonalne oraz ciągniki kompaktowe. 
Kosiarki serii Select są proste i wygodne 
w obsłudze, gwarantują wysokiej jakości 
cięcie trawy, posiadają przy tym 15-letnią 
gwarancję na aluminiową obudowę 
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Innowacyjne nowości 
firmy Cellfast

Ergonomia i design 
– to czynniki, dzięki 

którym nowe produkty 
mogą przyciągnąć 

uwagę konsumentów. 
O nowościach w ofercie 

i skutecznych rozwiązaniach 
marketingowych 

rozmawiamy z Rafałem 
Słabikiem, dyrektorem ds. 

sprzedaży i marketingu 
w firmie Cellfast

Jakie nowości w kategorii produktów 
do nawadniania poszerzą ofertę firmy 
Cellfast w tym roku?
Konsekwentnie będziemy rozwijać nasz 
asortyment o produkty, które łączą w so-
bie ergonomię, jakość i  solidność wyko-
nania, oryginalny design oraz przystępną 
cenę. W tym roku wprowadzimy do oferty 
wiele innowacyjnych produktów. Nasze 
nowe, wielofunkcyjne lance do podlewania 
– dzięki ergonomicznej regulacji ciśnienia 
wody i  kąta zraszania – będą niezwykle 
wygodne dla użytkowników. Dodatkowo 
wyposażono je także w  hak do odwie-
szania. Natomiast w  nowych pistoletach 
zraszających marki Cellfast będzie można 
zmieniać kąt nachylenia względem dłoni, 
a  dzięki specjalnej podstawce naziemnej 
dołączanej do każdego pistoletu może on 
pełnić także funkcję zraszacza w ogrodach 

o niewielkiej powierzchni. Ofertę Cellfast 
poszerzą w  tym roku także przyłącza do 
kranu z możliwością obrotu w pionie czy 
poziomie oraz podwójne i poczwórne roz-
dzielacze do kranów wyposażone w ergo-
nomiczne wajchy do pokręteł. 

Klienci są coraz bardziej wymagający 
i poszukują produktów wysokiej jako-
ści. Jakie jeszcze tendencje handlowe 
można zaobserwować na rynku pro-
duktów do nawadniania?
Obok trwałości i  jakości wykonania kon-
sumenci szukają także produktów, które 
będą wygodne w użytkowaniu – stąd po-
pularność ergonomicznych rozwiązań uła-
twiających pracę. Coraz bardziej liczy się 
również design – w przypadku firmy Cel-
lfast najlepszą rekomendacją dla klientów 
są liczne wyróżnienia z dziedziny wzornic-

twa przemysłowego, którymi nagrodzono 
nasze produkty – z Red Dot Award, Osca-
rem designu na czele.

W  jaki sposób firma Cellfast wspiera 
starania dystrybutorów? 
Naszym dystrybutorom proponujemy 
innowacyjne rozwiązania ekspozycyjne. 
Przejrzysta i odpowiednio zaprojektowana 
ekspozycja oraz ułożenie produktów zgod-
nie z  zasadami merchandisingu znacznie 
zwiększają możliwości sprzedażowe i uła-
twiają dokonanie wyboru przez kupują-
cego. Wzmacniamy także popyt poprzez 
wielokanałowe kampanie marketingowe – 
w telewizji, Internecie, prasie konsumenc-
kiej i branżowej. Największym wsparciem 
dla dystrybutorów jest jednak nasza oferta 
– zawierająca innowacyjne i ergonomiczne 
produkty dla wymagających klientów.n

n rozmawia: Konrad UrbańsKi



 maj 2017 | Gardentechnika

35POLECAMY - NAWADNIANIE 

 
Zestaw zraszający YACHT 
MINI
Zestaw YACHT kierowany jest do klientów, którzy cenią 
sobie połączenie nowoczesnego designu, ergonomii i funk-
cjonalności. Zestaw zawiera: nieskręcający się, odporny na 
słoną wodę i promienie UV wąż ogrodowy YACHT ATSV™ (9 
mm) 3/8” 15 m, zraszacz prosty wielofunkcyjny ERGO, szyb-
kozłącze – stop i przelot ERGO oraz przyłącze uniwersalne z 
gwintem wewnętrznym ERGO.
Wysokiej jakości produkty i ich odpowiednie dobranie powo-
duje, że zestaw znajdzie wielu zwolenników zarówno wśród 
ogrodników, jak też amatorów żeglarstwa. Cena: 91 zł.
Cellfast
ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola 
www.cellfast.com.pl



Wąż rozciągliwy RAMP
Warstwa zewnętrzna jest wykonana w taki sposób, aby maksymal-
nie chronić wąż przed uszkodzeniami mechanicznymi, a metalowe 
zakucie łączące wąż z szybkozłączką zapewnia długotrwałe użyt-
kowanie. Wąż jest w czterech wariantach WOX10, który rozcią-
ga się z 2,5 m do 10 m, WOX20, który rozciąga się z 5 m do 20 
m, WOX30, który rozciąga się z 7,5 m do 30 m oraz WOX40, 
który z 10 m rozciąga się aż do 40 m. Wszystkie węże sprze-
dawane są w komplecie z szybkozłączkami i wielofunkcyj-
nym pistoletem. Cena detaliczna w zależności od długości 
od 60 do 120 zł. 

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25A, 92-720 Łódź

www.ramp.pl



Zraszacz 3-ramienny 
obrotowy X913-3L 
Zraszacz 3-ramienny obrotowy posiada 3 w pełni regu-
lowane głowice zraszające oraz stabilną podstawę. Cena 
detaliczna 18 zł. 
PLANTA
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów
www.planta.pl



Pistolet zraszający Hozelock 
Pro 2694

Wysokiej jakości pistolet zraszający z trwałymi elementami 
metalowymi. Pistolet posiada 7 rodzajów zraszania: stru-
mień, stożek, szybkie napełnianie, wachlarz, mgła, delikatne 
zraszanie i  strumień napowietrzony. Spust jest wyposażony 
w blokadę i dodatkowo jest oddzielne sterowanie przepływem. 

VICTUS-EMAK 
ul. Karpia 37, 61-619 Poznań

www.victus.pl
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MTD przyspiesza

Szybka rozbudowa sieci 
tzw. Power Shopów 

i dynamiczne poszerzanie 
oferty asortymentowej – to 

najważniejsze cele fi rmy 
MTD. O planach rozwoju 
marek Wolf Garten i Cub 

Cadet rozmawiamy 
z Krzysztofem 

Grabowskim, dyrektorem 
generalnym MTD Poland

Jednym z priorytetów fi rmy MTD jest 
dynamiczny rozwój sieci dealerskiej. 
Jakie są plany w tym zakresie? 
Firma MTD jest obecna w  ponad 300 
punktach dealerskich. Naszym głównym 
celem jest jednak rozbudowa sieci tzw. Po-
wer Shopów. Już kilkadziesiąt tego typu 
sklepów działa w  całej Polsce i  systema-
tycznie powiększamy ich liczbę. 

Nasi partnerzy biznesowi oferujący 
sprzęt pod markami Wolf Garten i  Cub 
Cadet wdrażają w  swoich punktach han-
dlowych wzorcowe standardy ekspozycyjne 
przygotowane przez naszą fi rmę, co znacz-
nie zwiększa ich efektywność sprzedażową. 

W  jakich grupach asortymentowych 
oferta MTD będzie się rozwijała naj-
szybciej? 
Stawiamy przede wszystkim na rozwój 
oferty pod markami Cub Cadet i Wolf Gar-
ten, na nowe i  innowacyjne rozwiązania. 
Naszym celem jest to, aby w  niedalekiej 
przyszłości zaoferować klientom pełną 
gamę produktów pod tymi markami. 
Wprowadziliśmy wiele nowych modeli 
kosiarek spalinowych Cub Cadet, przykła-
dem innowacyjności w  tej kategorii jest 

nowatorski napęd MY SPEED, dzięki któ-
remu kosiarka dopasowuje swoją prędkość 
do tempa chodu użytkownika. Duży na-
cisk kładziemy także na kategorię traktor-
ków ogrodowych, które wyróżniają się na 
rynku pod względem stylistyki i  funkcjo-
nalności. Nasze nowe traktory mają m.in. 
niespotykany w tej gamie produktów pro-
mień skrętu. Przygotowaliśmy także spe-
cjalną aplikację serwisową dla tych maszyn 
działającą na smartfonach, która łącząc 
maszynę z telefonem przekazuje użytkow-
nikowi wszystkie niezbędne informacje. 

Rozwijamy też gamę profesjonalnych 
traktorów ogrodowych typu ZERO 
TURN z serii TANK. Stawiamy również 
na ekspansję w kategorii urządzeń aku-
mulatorowych, w tym także w segmen-
cie robotów koszących. 

Czynnikiem wyróżniającym zarówno 
nasze kosiarki, jak i  traktorki ogrodo-
we są niezawodne silniki Th orX, jedne 
z  najlepszych na rynku – w  przypadku 
kosiarek o pojemności od 99 do 195 cm3. 
Dysponujemy także własnymi silnikami 
do traktorów ogrodowych o pojemności 
420 cm3 i  547 cm3. To duża przewaga 
konkurencyjna MTD. 

Jakie są główne założenia dotyczące 
rozwoju trzech marek w ofercie fi rmy 
MTD? 
Plany MTD Poland zakładają przede 
wszystkim zwiększenie sprzedaży pro-
duktów marek Wolf Garten i  Cub Ca-
det. Marka Cub Cadet kierowana jest do 
punktów dealerskich, marka Wolf Gar-
den będzie natomiast rozwijana w  tzw. 
tradycyjnym kanale dystrybucji, czyli 
centrach ogrodniczych. Sprzedaż pro-
duktów pod marką MTD obejmie z  ko-
lei wszystkie inne kanały dystrybucji, 
przede wszystkim sieci DIY.  

Jakie wsparcie sprzedaży oferuje dys-
trybutorom fi rma MTD? 
Przede wszystkim wspieramy dystry-
butorów w  tworzeniu nowoczesnej 
ekspozycji i  wystroju sklepu. Tak jak 
w poprzednich latach mocno stawiamy 
także na reklamy zarówno w  Interne-
cie, jak i na billboardach. Prowadzimy 
również zintegrowane kampanie mar-
ketingowe w Internecie, które w połą-
czeniu z unikatową ofertą wpływają na 
wzrosty sprzedaży wszystkich marek 
MTD. n

n rozmawia: Michał GradowsKi
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Spalinowe nowości

Satysfakcjonująca 
jakość za 

niewygórowaną cenę 
to jeden z wyróżników 

sprzętu oferowanego 
przez firmę Krysiak. 

O nowościach, planach 
na nowy sezon i historii 

marki opowiada 
Andrzej Krysiak, 

właściciel firmy

W  zeszłym roku firma Krysiak świę-
towała jubileusz 25-lecia działalności. 
Jakie plany mają Państwo na nowy se-
zon?
W  ofercie, którą systematycznie rozsze-
rzaliśmy przez lata, mamy marki, które 
dostarczamy głównie do dealerów ogrod-
niczego sprzętu zmechanizowanego: FA-
WORYT, TEXAS, GRIZZLY oraz te, które 
dedykujemy również sieciom marketów 
budowlanych: LIDER, HANDY, a  od tego 
roku 4GARDEN. Jak większość naszych 
konkurentów zaczynaliśmy od importu 

maszyn produkowanych w  Europie. W  la-
tach 90. importowaliśmy kosiarki niemiec-
kie, później włoskie. Od 12 lat importujemy 
maszyny i  urządzenia ogrodnicze z  Chin. 
Obecnie stamtąd pochodzi zdecydowana 
większość urządzeń ogrodniczych ofero-
wanych na rynku również przez naszą kon-
kurencję. Producenci z Dalekiego Wschodu 
stali się potentatami w produkcji kosiarek, 
kos i  mniejszego sprzętu ogrodniczego. 
Wbrew potocznym opiniom artykuły spro-
wadzane z Azji są coraz lepszej jakości. Po 
wielu latach pracy na rynku posiadamy już 

duże doświadczenie na temat tego, gdzie 
i u kogo kupować urządzenia dobrej jakości.

Kierujemy się dewizą „optymalna jakość 
za niewygórowaną cenę”. W naszej ofercie 
znajduje się sprzęt dla różnych użytkowni-
ków, dla tych poszukujących maszyn bar-
dzo dobrej jakości i tańszych, kierowanych 
do mniej wymagających odbiorców – dla 
których ważnym kryterium wyboru jest 
cena. Posiadamy w  ofercie różne marki, 
dzięki czemu jesteśmy w  stanie spełniać 
wymagania zróżnicowanych konsumen-
tów. Wiąże się to jednak z utrzymywaniem 
dużych stanów magazynowych, co sporo 
kosztuje, ale między innymi dlatego jeste-
śmy wiarygodni dla naszych odbiorców. 
Sezon w  Polsce jest stosunkowo krótki, 
co nie pozwala na dodatkowe zamówienia 
w trakcie jego trwania. Trzeba być przygo-
towanym odpowiednio wcześniej. 

Pomimo obecności na rynku coraz 
silniejszej konkurencji w  postaci ro-
botów koszących i narzędzi akumula-
torowych, kosiarki czy kosy spalinowe 
cieszą się niezmienną popularnością. 
Jakie nowości w  tej kategorii propo-
nuje firma Krysiak na ten i kolejne se-
zony? Czy w innych kategoriach także 
pojawią się nowości?
Zauważalną tendencją jest, że producenci 
i to nie tylko sprzętu ogrodniczego częściej 

n rozmawia: Konrad UrbańsKi

Konrad Urbański, szef projektu "GardenTechnika" oraz Andrzej Krysiak, właściciel 
firmy Krysiak
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wprowadzają nowe modele, czy nowości, 
tak żeby dorównać konkurencji i sprostać 
wymaganiom klientów. W kategorii kosia-
rek spalinowych od zeszłego roku mamy 
w naszej ofercie kosiarki z silnikami Briggs 
& Stratton InStart®. Dzięki wykorzystaniu 
tego patentu urządzenia wyposażone w te 
silniki są uruchamiane automatycznie, 
bez rozrusznika ręcznego. Dodatkowo 
dla komfortu użytkownika firma Briggs 
& Stratton w  swoich silnikach serii 600 
wprowadziła rozwiązania, dzięki którym 
nie ma już konieczności wymiany oleju. 
Wystarczy kontrolować jego poziom i uzu-
pełniać olej w silniku. 

Czy firma Krysiak planuje rozwój linii 
narzędzi akumulatorowych?
Po wcześniejszych próbach zamierzamy 
ostrożnie podchodzić do rozszerzania na-
szej oferty o kosiarki akumulatorowe. Po-
mimo rozwoju technologii litowo-jonowej 
czas koszenia oferowanych obecnie kosia-
rek akumulatorowych jest moim zdaniem 
stosunkowo krótki. Natomiast akumula-
tory litowo-jonowe doskonale spisują się 
w mniejszych urządzeniach.

Od tego roku wprowadzamy na rynek 
nową markę: 4Garden, dedykowaną na-
szym urządzeniom akumulatorowym. 
Obecna linia tych urządzeń zasilanych 
przez akumulatory o  napięciu 18V to: 
przycinarka żyłkowa do trawy, nożyce 
do żywopłotu, dmuchawa i opryskiwacz. 
W  przyszłym roku planujemy wprowa-
dzić do oferty linię urządzeń akumula-
torowych zasilanych przez akumulatory 
o wyższym napięciu.

Każda innowacja ma swój czas – czas na 
większą popularność kosiarek akumula-
torowych w Polsce również nadejdzie. 

Nowości są w ofercie, firma planuje 
już asortyment na kolejny rok, se-
zon się rozkręca – czy optymistycz-
nie spogląda Pan w przyszłość?
Obecny sezon rozpoczął się nieźle. Szyb-
ko zrobiło się ciepło i klienci zaczęli po-
ważnie myśleć o zakupach sprzętowych. 
Niestety, pogoda się zepsuła i  obecnie 
panuje lekki zastój. Jednak jak zawsze 
jestem optymistą. Mamy wielu stałych 
klientów, z którymi współpracujemy od 
wielu lat. Staramy się utrzymywać z od-

biorcami stały i dobry kontakt, co skut-
kuje corocznym wzrostem naszych obro-
tów. W tej chwili jest trochę za wcześnie 
na prognozę na temat całego sezonu, 
dopiero jego końcówka pokaże, w  jaki 
sposób go zakończymy. Wyniki naszej 
branży są zawsze mocno uzależnione od 
pogody. n
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Roboty – przyszłość 
bliższa, niż sądzisz

Roboty koszące 
są przyszłością 

ogrodnictwa. Tak 
jak samochody 

hybrydowe, a później 
elektryczne, za 

kilkanaście lat staną się 
normą. O przyszłości 

segmentu robotów 
koszących, nie tylko 

w Polsce, mówi 
Maciej Konieczny, 

dyrektor sprzedaży 
i marketingu w firmie 

Husqvarna

W Polsce coraz większą popularność 
zdobywają roboty koszące – produ-
cenci wprowadzają do swoich ofert 
nowości, ceny stają się coraz bar-
dziej konkurencyjne, podobnie jak 
cały rynek robotów. Jaki jest poten-
cjał handlowy robotów koszących? 
Czy ta kategoria rokuje w  Polsce 
oraz jak wyglądamy na tle innych 
rynków europejskich?
Rynek kosiarek automatycznych in-
tensywnie rośnie i  jest to aktualnie 
najdynamiczniej rozwijający się seg-

ment w portfolio produktów Husqvar-
na przeznaczonych do ogrodu. Z  roku 
na rok sprzedaż w Polsce się podwaja, 
i  wierzymy, że dzięki doskonałej sieci 
autoryzowanych dealerów w tym roku 
uda nam się sprzedać i  zamontować 
w polskich ogrodach kosiarki automa-
tyczne Husqvarna Automower w  licz-
bie zbliżonej do rocznej sprzedaży 
traktorków ogrodowych. A  to dopiero 
początek zielonej rewolucji – Polska 
dołącza do grona krajów, w  których 
kosiarki automatyczne stają się istot-

ną, jeśli nie najważniejszą grupą pro-
duktów. Klienci doceniają ich zalety 
oraz komfort ich użytkowania. Szero-
ka oferta umożliwia wybór każdemu 
użytkownikowi – tak, aby spełniał 
jego wymagania. W Europie ten proces 
rozpoczął się kilka lat temu i  już dziś 
Husqvarna sprzedaje w  wielu krajach 
zachodnich (szczególnie w Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii czy Skandynawii) 
więcej kosiarek automatycznych niż 
kosiarek spalinowych. Wierzymy, że 
i Polska do tego grona wkrótce dołączy.

n rozmawia: Konrad UrbańsKi
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Do jakiej grupy docelowej kierowane 
są te produkty? Czy są to ludzie mło-
dzi, którzy na co dzień nie mają cza-
su na dbanie o swój trawnik, czy oso-
by starsze? Może średnie pokolenie?
Obserwujemy, że utrzymujący się od 
kilku lat trend inwestowania w ogrody 
i  tereny zielone wchodzi w  nową fazę. 
Dziś chcemy poświęcić więcej naszego 
cennego czasu rodzinie i  znajomym, 
a  nie na rutynowe czynności związane 
z pielęgnacją ogrodu. Szczególnie doty-
czy to ludzi młodych i zabieganych, dla 
których czas płynie inaczej – wszędzie 
tam, gdzie to możliwe, poszukują oni 
rozwiązań, które pozwolą na automaty-
zację powtarzalnych czynności. I  tutaj 
z  pomocą przychodzą roboty koszące, 
które samoczynnie kosząc trawę po-
zwalają spędzać odzyskany czas tak, 
jak chcemy. Ale założenie, że kosiarki 
automatyczne to rozwiązanie tylko dla 
tych, którzy mają mało czasu, to zbyt-
nie uproszczenie. Kosiarki Husqvarna 
Automower to doskonała propozycja 
również dla osób starszych, które mają 

mniej sił do pracy w ogrodzie, ale nadal 
zależy im, aby był on w  doskonałym 
stanie. Bezobsługowa i  cicha praca to 
cechy, które sobie bardzo cenią i  bez 
żalu rozstają się z tradycyjnymi kosiar-
kami spalinowymi. Wreszcie nie zapo-
minajmy o tych, którzy stawiają swoim 
ogrodom najwyższe wymagania. Esteci, 
którzy w  pielęgnację swoich ogrodów 
inwestują mnóstwo czasu i  środków 
oczekują, że będą one tak bliskie ide-
ałowi, jak to tylko możliwe. Ta grupa 
klientów doskonale wie, że kosiarki 
automatyczne systematycznie kosząc 
trawnik pielęgnują go lepiej niż trady-
cyjne kosiarki.

Istotnym elementem sprzedaży jest 
opracowanie odpowiednich koncep-
tów marketingowych, które przy-
ciągną klientów do wciąż drogich 
robotów koszących. Jakie są najsku-
teczniejsze sposoby sprzedaży tego 
asortymentu?
W  Polsce kosiarki automatyczne to 
wciąż dość nowa grupa produktów, 

choć warto przypomnieć, że pierwsza 
kosiarka automatyczna Husqvarna zo-
stała pokazana już w 1995 roku. Od po-
nad 20 lat na całym świecie promujemy 
rozwiązania z zakresu automatycznego 
koszenia i  jesteśmy niekwestionowa-
nym liderem tego rynku. W  Polsce do-
piero w ostatnich kilku latach sprzedaż 
zaczęła rosnąć, i to gwałtownie. Złożyły 
się na to zarówno czynniki zewnętrz-
ne, takie jak zmiana świadomości 
klientów, wzrost nakładów na ogrody, 
zwiększające się znaczenie rozwiązań 
proekologicznych, jak i  czynniki, któ-
re są elementem naszej strategii, czyli 
zbudowanie doskonałej sieci doradztwa 
i sprzedaży. Szczególnie te dwa ostatnie 
elementy uważam za kluczowe, ponie-
waż kompetentny i  wiarygodny dorad-
ca, który szybko i sprawnie przeprowa-
dzi pokaz i odpowie na wszelkie pytania 
i wątpliwości, to kluczowy element na-
szego sukcesu. W  połączeniu z  gamą 
najlepszych na rynku produktów po-
zwala cieszyć się nam zasłużenie pozy-
cją lidera rynku również i w Polsce. n
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POND przez cały rok
Większość klientów zakłada oczka wodne wiosną i to wtedy właściciele 
centrów ogrodniczych mogą liczyć na największe zyski w kategorii POND. 
Ale później sezon wcale się nie kończy – w drugiej połowie roku zaczynają 
rotować produkty z zupełnie innych segmentów tej branży 

S klepy i  centra ogrodni-
cze oferujące asortyment 
POND najpóźniej w  marcu 
powinny już mieć skomple-
towaną ofertę na kolejny 

sezon. To właśnie wiosną większość 
konsumentów zakłada nowe oczka 
wodne. Nie można jednak zapominać 
także o  stałych klientach, którzy co 
roku wydają na ich pielęgnację, do-
datkowe akcesoria i  pokarmy dla ryb 
pokaźną kwotę. Kiedy skończy się wio-
sna, popyt na wiele produktów spada, 
ale na ich miejsce można wstawić do-
datkowy asortyment. Jak prawidłowo 
zarządzać asortymentem POND po 
szczycie sezonu? – Można go trakto-
wać tak, jak inne kategorie produk-
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towe, nie zapominając jednak o  specyfice związanej z  se-
zonowością sprzedaży. Produkty do stawów sprzedają się 
doskonale od pierwszego ciepłego wiosennego weekendu 
aż do początku wakacji. Ogromna większość klientów za-
kłada lub modernizuje oczka wodne wiosną. W okresie let-
nim doskonale sprzedają się natomiast eliminatory glonów 
– sterylizatory, których wielu klientów poszukuje jako re-
medium na typowe kłopoty w oczku wodnym. Aż do jesieni 
w ofercie należy mieć również pokarmy dla ryb stawowych. 
Na zakończenie sezonu, w  październiku, dobrze sprzedają 
się natomiast grzałki do oczek wodnych i  inne akcesoria 
związane z  przygotowaniem stawu do zimowania – mówi 
Dariusz Kozera, kierownik kategorii Akwarystyka i  Oczko 
Wodne w firmie AQUAEL. 

Jaki jeszcze asortyment dobrze sprzedaje się w  drugiej 
części sezonu? – W kategorii POND okres sprzedaży nie jest 
wcale krótszy niż w przypadku innych produktów z branży 
ogrodniczej. Szczytem sezonu jest okres od marca do maja, 
ale na satysfakcjonującą rotację produktów można liczyć od 
wczesnej wiosny do jesieni, zwłaszcza że w  drugiej części 
roku wzrasta sprzedaż napowietrzaczy, odkurzaczy i prepa-
ratów do czyszczenia oczek wodnych – mówi Albert Sob-
czak, sales manager w firmie Oase. 

Podobnego zdania są właściciele centrów ogrodniczych. – 
Największy popyt występuje na początku sezonu, ale w na-
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W  drugiej części sezonu sprzedają się 
dwa typy produktów. W  okresie waka-
cyjnym klienci sięgają po pokarmy spe-
cjalnie zbilansowane i  nieobciążające 
systemu trawiennego ryb, gdy zbliża się 
sezon jesienny – po pokarmy typu pre-
mium pellet, mające większą wartość 
odżywczą, aby przygotować ryby do 
zimy. Ze względu na dosyć długie lato 
i jesień w naszej szerokości geografi cznej 
dużą rotację utrzymują również produkty 
tworzące barierę dla promieniowania UV 
i przeciwdziałające nadmiernemu rozwo-
jowi glonów, takie jak Tropical Blue Guard 
Pond, jak również produkty pomagające 

w zwalczaniu już występujących glonów 
– np. Algin Pond. Należy także pamiętać 
o ważnym aspekcie wspierania przez cały 
sezon równowagi biologicznej w  oczku 
– idealnym produktem jest zawierający 
dobroczynne bakterie preparat Tropical 
Bactinin Pond. Całosezonowymi produk-
tami są również preparaty wspierające 
zdrowy rozwój ryb – CMF Pond czy Ichtio 
Pond.
Należy też zwrócić uwagę na formaty 
opakowań – wraz ze zbliżaniem się końca 
sezonu klienci są skłonni kupować mniej-
sze opakowania jednostkowe, aby zużyć 
całość karmy przed zimą. n

NAJLEPSZE PRODUKTY NA LATO I JESIEŃ

Wojciech Rosołowski
dyrekTor Handlowy 
Tropical

HANDEL44

szym centrum szeroka oferta z katego-
rii POND dostępna jest przez cały rok. 
W drugiej części sezonu bardzo dobrze 
sprzedają się zwłaszcza preparaty na 
glony oraz pokarmy dla ryb – mówi 
Krzysztof Sójka, właściciel Centrum 
Ogrodniczego Ogród Marzeń w  Puła-
wach, gdzie wabikiem na klientów jest 
pokazowe oczko wodne. – W kategorii 
POND sytuacja na rynku jest stabilna, 
w ostatnich dwóch sezonach zauważy-
liśmy wyraźny wzrost zainteresowania 
dyszami fontannowymi – dodaje. 

W  tej kategorii wzrosty sprzedaży 
nie są spektakularne, ale nie występu-
ją także znaczące wahania popytu. Co 
roku można więc liczyć na satysfakcjo-
nujące wyniki handlowe i  podniesienie 
średniej wartości koszyka zakupowego. 
Większość klientów centrów ogrodni-
czych decyduje się na założenie małe-
go stawu i  przeznacza na ten cel kilka 
tysięcy złotych, ale nie brakuje także 
konsumentów z wielokrotnie większym 
budżetem. n
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PRODUKT POLSKI
• NIŻSZE RACHUNKI ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – innowacyjna 

konstrukcja zapewnia wysoką energooszczędność, nawet do 60%1

• WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ – ceramiczna oś oraz łożyskowanie wirnika
• BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA – elektroniczne zabezpieczenie 

przed pracą poza wodą oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem
• UNIWERSALNA – możliwość stosowania w wodzie słodkiej oraz słonej
• WYGODA UŻYTKOWANIA – prefiltr mechaniczny ograniczający 

konieczność częstego czyszczenia
• ŁATWA W PODŁĄCZENIU – gwintowany wlot i wylot
• BEZPIECZNA DLA ŻYWYCH ZWIERZĄT – wykonana  

z wysokiej jakości, nietoksycznych materiałów
• EUROPEJSKA JAKOŚĆ – wyprodukowano w Polsce
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• 2-LETNIA GWARANCJA
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Sprzedaż krajowa: tel. + 48 22 644 76 16
sprzedazkraj@aquael.pl 

AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o. ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa
Producent: AQUAEL Sp. z o.o., PL, 16-400 Suwałki, Dubowo II 35

www.aquael.pl

1 w porównaniu do poprzedniej generacji pomp PFN o analogicznej wydajności
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AL-KO – ekologia 
i nie tylko

Narzędzia 
akumulatorowe to 

przyszłość ogrodnictwa. 
Brak emisji spalin 

i dbałość o środowisko 
to tylko niektóre 

pozytywne cechy tych 
urządzeń. Firma AL-KO 

już od kilku lat wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom 

klientów i inwestuje 
w rozwój swojej oferty 

akumulatorowej. Kosiarki 
i roboty koszące to 

dopiero początek

Sprzęt akumulatorowy to jedna 
z najbardziej dynamicznie roz-
wijających się kategorii sprzętu 
zmechanizowanego. Niestety, 
pomimo jego niewątpliwych 

zalet, cena wciąż jest zbyt wygórowana dla 
polskich klientów. Producenci szukają roz-
wiązań, które zachęcą konsumentów do 
kupna. AL-KO oferuje atrakcyjny kredyt 
0% na cały asortyment dostępny u partne-
rów handlowych firmy. Dzięki temu każdy 
użytkownik ma możliwość nabycia wyso-
kiej jakości sprzętu, płacąc za niego w do-
godnych ratach.

Roboty
Jednym z  oferowanych przez AL-KO 
produktów obsługiwanych akumulato-
rem są roboty koszące z  serii Robolin-

n TeksT: Konrad UrbańsKi
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ho. Urządzenia te, opracowane przez 
niemieckich inżynierów AL-KO i  wy-
produkowane z  najwyższą staranno-
ścią, mogą pochwalić się szeregiem za-
let: kompaktową obudową, mocnymi 
akumulatorami litowo-jonowymi oraz 
dużą mobilnością i płynnością porusza-
nia. Robolinho mogą pracować w dzień 
i w nocy – są niezwykle ciche. Użytkow-
nicy nie muszą także myśleć o ochronie 
robota przed deszczem, zamontowane 
w sprzęcie czujniki automatycznie skie-

rują go do stacji bazowej przy pierwszej 
kropli deszczu. AL-KO oferuje model 
Robolinho 110 przeznaczony na po-
wierzchnie do 700 m2 w  jednej z  naj-
niższych na rynku cen: 3 799 zł. Robo-
linho 110 zostało wyróżnione Złotym 
Medalem podczas tegorocznych targów 
Gardenia.

Kosiarki, kosy, sekatory…
Kosiarki spalinowe to nadal produkt 
wiodący, niemniej jednak sprzęt aku-
mulatorowy zdobywa coraz większą po-
pularność wśród klientów. Firma AL-KO 
na nowy sezon proponuje kosiarkę Solo 
4757 Li Sp z  linii Power Flex. Produkt 
skierowany do profesjonalnych użyt-
kowników jest zasilany akumulatorem 
o  napięciu maksymalnym 42 V. Profe-
sjonaliści docenią także dużą szerokość 
koszenia – 46 cm – oraz funkcje mulczo-
wania i wyrzutu bocznego. Każdy użyt-
kownik od razu spostrzeże wyjątkowo 
pojemny kosz oraz centralną regulację 
wysokości koszenia. Lekkie koła, kie-
rownica wykonana ze stali i  aluminium 
ze specjalnymi wzmocnieniami – zalet 
nowej kosiarki AL-KO jest naprawdę 
wiele. 

Poza kosiarką Al-Ko proponuje również 
szereg innych urządzeń: nożyce do ży-
wopłotu, podkaszarkę, piłę łańcuchową, 
odkurzacz do liści oraz nożyce do przy-
cinania trawy. Design, trwałość i mocny 
akumulator to podstawowe zalety sprzę-
tu. Największy atut stanowi jednak fakt, 
że wszystkie te urządzenia mogą praco-
wać na jednym akumulatorze. Nie ma 
zatem potrzeby kupowania kolejnych 
ogniw. AL-KO ekologicznie zmierza ku 
soczystej zieleni i pracy w ogrodzie bez 
kabli i wysiłku! n
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PEŁNA NAZWA 
MODELU HUSQVARNA LB 553S KOSIARKA SPALINOWA 

WORLD GRB 530 S 4W1
FAWORYT 

CJ53BS750N4W1  
– ALUMINIOWA OBUDOWA

BEST-KSL196SPE KOSIARKA SPALINOWA 
HIGHLINE 526 VSI TWINCLIP 50 SEQ

PRODUCENT HUSQVARNA GRASS KRYSIAK PÓŁNOCNA GRUPA 
NARZĘDZIOWA AL-KO KOBER STIGA

WWW WWW.HUSQVARNA.COM/PL WWW.GRASS.COM.PL WWW.KRYSIAK.PL WWW.PGN.COM.PL WWW.AL-KO.COM/PL WWW.STIGA.PL

KOSIARKI 
SPALINOWE

PEŁNA NAZWA 
MODELU

ELEKTRYCZNA 
KOSIARKA LE12-32-PI-J 

ELEKTRYCZNA 
KOSIARKA BĘBNOWA 

380EC
WOLF-GARTEN A 370 E KOSIARKA ELEKTRYCZNA COMFORT 40 E KOSIARKA ELEKTRYCZNA FAWORYT GTK 1600

PRODUCENT NAC GARDENA MTD POLAND AL-KO KOBER KRYSIAK
WWW WWW.NAC.COM.PL WWW.GARDENA.COM/PL WWW.WOLF-GARTEN.PL WWW.AL-KO.COM/PL WWW.KRYSIAK.PL

KOSIARKI 
ELEKTRYCZNE

POLECAMY - KOSIARKI48

PEŁNA NAZWA MODELU WOLF-GARTEN 72V LI-ION 
POWER 34 LB40-37-B40-NG KOSIARKA LC 141LI KOSIARKA AKUMULATOROWA 

SOLO BY AL-KO 4757 LI SP COMBI 40 AE

PRODUCENT MTD POLAND NAC HUSQVARNA AL-KO KOBER STIGA
WWW WWW.WOLF-GARTEN.PL WWW.NAC.COM.PL WWW.HUSQVARNA.COM/PL WWW.AL-KO.COM/PL WWW.STIGA.PL

PEŁNA NAZWA 
MODELU

KOSIARKA SPALINOWA 
NAC LS46-475-HS

KOSIARKA MB 650 T  
SERII 6 

KOSIARKA SPALINOWA 
CUB CADET Z NAPĘDEM 
MYSPEED LM3 CRC46S

KOSIARKA SPALINOWA 
HORTMASZ  
HKS 450 NL

KOSIARKA GV53TK ALLROAD4 KOSIARKA SPALINOWA 
TWINCLIP 50 S B

PRODUCENT NAC STIHL MTD POLAND HORTMASZ VICTUS – EMAK SP. STIGA
WWW WWW.NAC.COM.PL WWW.STIHL.PL WWW.CUBCADET.PL WWW.HORTMASZ.PL WWW.VICTUS.PL WWW.STIGA.PL

KOSIARKI 
AKUMULATOROWE

KOSIARKI 
SPALINOWE
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Jaki sprzęt jest najchętniej kupowany 
w Pańskiej placówce i jacy klienci naj-
częściej u Pana goszczą?
Nie można tego ocenić jednoznacznie, 
ponieważ do mojego punktu przychodzą 
najróżniejsi klienci – od najstarszych, po 
młodszych, ogrodnicy amatorzy, profe-
sjonaliści, nawet rolnicy. Największą po-
pularnością cieszą się pilarki łańcuchowe, 
ale również kosiarki i kosy spalinowe. Nasz 
region należy do dosyć zamożnych i para-
doksalnie to klienci z biedniejszych regio-
nów dużo bardziej dbają o swój sprzęt oraz 
decydują się na zakup na lata.  

Producenci podkreślają, że narzędzia 
akumulatorowe oraz roboty koszące 
są coraz powszechniejsze. Jak wyglą-
da kwestia rosnącej popularności tych 
dwóch kategorii sprzętu zmechanizo-
wanego z perspektywy sprzedawcy?
Narzędzia akumulatorowe wciąż nie są 
w  Polsce zbyt popularne. Klienci bardzo 
często zwracają uwagę na cenę, a  cena 

akumulatorówki w  naszym kraju wciąż 
jest za wysoka. Niestety, urządzenia aku-
mulatorowe potrafią w Polsce kosztować 
mniej więcej tyle samo, co w Niemczech. 
Dla polskiej kieszeni wciąż są to ceny 
zaporowe. Niedostosowane pułapy ceno-
we to jednak bolączka nie tylko branży 
ogrodniczej.

Proponowane obecnie narzędzia aku-
mulatorowe są trwałe, łatwe w  obsłudze 
i wygodne. W niczym nie ustępują swoim 
spalinowym odpowiednikom. Popyt wzra-
sta, lecz cena nie spada. 

Ekspozycja, cena i marka to kluczowe 
składniki, którymi klient kieruje się 

Cena – niekoniecznie, 
marka – zdecydowanie!

Odpowiednia ekspozycja, 
zapewnienie płynności 

dostaw oraz poszerzanie 
oferty o kolejne marki, 

tak, żeby zapewnić 
konkurencyjność i szeroki 

wybór – o codzienności 
dealera sprzętu 

zmechanizowanego 
opowiada Dariusz 
Trocha, właściciel 

placówki dealerskiej 
firmy Stihl w Turku

n rozmawia: Konrad UrbańsKi

Dariusz Trocha, właściciel placówki dilerskiej Stihl w Turku oraz Konrad Urbański, szef 
projektu "GardenTechnika"
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przy zakupie sprzętu zmechanizowa-
nego. Co jeszcze decyduje o sprzedaży 
narzędzi ogrodniczych?
Bardzo istotne jest także doradztwo. 
Klienci są coraz bardziej wymagają-
cy, nie wystarczy już im, że przyjdą do 
sklepu i wyjdą z zakupionym sprzętem. 
Kupujący oczekują fachowych porad, 
zadają często bardzo szczegółowe pyta-
nia – sprzedawca musi być na to dobrze 
przygotowany. Dużą rolę odgrywa także 
opieka posprzedażowa: odpowiednie 
serwisowanie sprzętu zmechanizowane-
go, gwarancja,  że wszystkie uszkodzone 
części zostaną wymienione na oryginal-
ne.

Jeżeli chodzi o  kwestię ekspozycji – 
wymaga ona przede wszystkim dużej 
przestrzeni. Producenci nieustannie po-
szerzają swoje oferty o  nowe produkty, 
odpowiednie ustawienie i oświetlenie na-
rzędzi i maszyn w sklepie wymaga umie-
jętnego wykorzystania dostępnego miej-
sca. Firma się rozwija, sprzętu jest coraz 
więcej i ekspozycja również wymaga pew-
nych zdolności. 

Wielu producentów podkreślało, że 
warto wprowadzać do swojej placówki 
więcej niż jedną markę. Czy rzeczywi-
ście tak jest? Czy obecność więcej niż 
jednej marki w  punkcie dealerskim 
sprawdza się w praktyce?
Dobrze, jeśli klient ma alternatywę i sze-
roki wybór sprzętu. Pozwala to nie tylko 
poprawić wyniki sprzedaży, ale również 

zaproponować różne maszyny w  różnych 
cenach, tak, żeby każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Niektórzy klienci poszukują 
sprzętu premium, inni z  kolei nieco tań-
szego, który mogą również znaleźć w su-
permarkecie, jednak niewiele supermarke-
tów jest w stanie zaoferować odpowiednie 
doradztwo i konsumenci nabywają kiepski 
sprzęt. n
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Akumulatorowe w cenie

Narzędzia 
akumulatorowe 

i roboty 
koszące to 

przyszłość rynku 
ogrodniczego. 

O rozwoju 
całego 

segmentu 
narzędzi 

ogrodniczych 
mówi Marcin 

Liszyński, 
dyrektor 

zarządzający 
w firmie AL-KO

n rozmawia: Konrad UrbańsKi

W  Polsce sprzedaż ogrodniczego 
sprzętu zmechanizowanego to bar-
dzo dobrze rozwijająca się katego-
ria. Producenci nieustannie roz-
budowują oferty o  nowości, klienci 
mają bardzo duży wybór najróż-
niejszych produktów. Jak może Pan 
podsumować ostatni sezon sprze-
daży dla firmy AL-KO? Czy nowy bę-
dzie porównywalny z minionym?
Dobra pogoda sprawiła, że ostatni sezon 
można zaliczyć do bardzo udanych, choć 
niełatwych. Do końca czerwca wysokość 

sprzedaży była poniżej oczekiwań, na 
szczęście sezon trwał bardzo długo, co 
pozwoliło odrobić straty. Sezon 2017 za-
powiada się dobrze. Rozpoczął się dość 
nieoczekiwanie bardzo dobrą sprzedażą 
pilarek spalinowych i elektrycznych, i wy-
daje się, że wiosna przyszła wcześniej niż 
w poprzednim roku. Sprzedaż wertykula-
torów elektrycznych i spalinowych jest na 
rekordowo wysokim poziomie, choć nie we 
wszystkich częściach kraju równomiernie. 
Sezon 2017 dla AL-KO to wiele nowych 
wyzwań. Wierzę, że to będzie dobry sezon.

Obserwując trendy na rynku nie spo-
sób nie dostrzec, że – na razie stopnio-
wo i powoli – narzędzia akumulatorowe 
są coraz silniej obecne w świadomości 
konsumentów. Jak ocenia Pan raczku-
jący, ale z roku na rok dynamiczniejszy 
rynek narzędzi akumulatorowych?
Udział urządzeń akumulatorowych 
w  całości sprzedaży jest jeszcze sto-
sunkowo niewielki, niemniej jednak 
zmienia się to bardzo dynamicznie 
w tempie prawie trzycyfrowym rok do 
roku. Za kilka lat (4-5) narzędzia aku-
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mulatorowe staną się już normą, zaczną w sposób zauważal-
ny wypierać spalinowe.

Innym coraz silniej obecnym na rynku trendem są roboty 
koszące, z sezonu na sezon tańsze. Czy jest to kategoria 
rokująca, która może poważnie zagrozić producentom 
kosiarek spalinowych?
Roboty koszące, podobnie jak urządzenia akumulatorowe, 
szturmem zdobywają serca klientów. Dotychczas były to pro-
dukty stosunkowo drogie, ale ta sytuacja zmienia się bardzo 
dynamicznie. AL-KO, jako jedna z  niewielu marek, posiada 
roboty w  100% wykonane i  zaprojektowane w  swojej fabry-
ce. Większość producentów markowych obecnych na naszym 
rynku sprzedaje gotowe rozwiązania, tylko przyklejając swoje 
logo. Dzięki temu jesteśmy w stanie kreować trendy na rynku, 
podobnie jak w tym roku, gdzie po raz pierwszy oferujemy ro-
bot koszący w cenie 3 799 zł brutto. Oznacza to, iż zbliżamy się 
już do ceny dobrej kosiarki spalinowej, dzięki temu eliminuje-
my argument bardzo wysokiej ceny. Nasza promocja cieszy się 
ogromną popularnością – wzrost sprzedaży tego modelu wy-
nosi ponad 500% rok do roku, mamy duże kłopoty z realizacją 
bieżących zamówień. Odpowiadając na pytanie wprost – tak, 
roboty w przyszłości coraz bardziej będą wypierać tradycyjne 
kosiarki spalinowe. Czy zagrażają producentom? Nie, ponie-
waż większość producentów markowych kosiarek spalinowych 
ma w swojej ofercie także roboty koszące.

Sytuacja na rynku polskim jest dobra, jak natomiast 
ocenia Pan obecność AL-KO na rynkach zagranicznych? 
Jak wyglądają rynki zachodnie w porównaniu z naszym?
Rynki zachodnie są dużo stabilniejsze niż rynki krajów rozwi-
jających się, jakim jest Polska Również świadomość kupujących 
jest zupełnie inna. Wybierają znacznie droższy sprzęt. Średnia 
cena sprzedaży kosiarki spalinowej na niemieckim rynku dealer-
skim wynosi około 650 euro. AL-KO także ma w tym swój udział, 
sprzedając bardzo znaną i cenioną w Niemczech markę Solo by 
AL-KO. W Polsce natomiast średnia cena kosiarki spalinowej to 
350- 400 euro. Dlatego u nas królują sprzęty ze średniej półki 
cenowej, jak np. kosiarki spalinowe linii Classic i Highline. Z ko-
lei rynek czeski czy słowacki są bardzo podobne do naszego. n
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SERAFIN PUH ANDRZEJ SERAFIN
UL. WIDOKOWA 1, 32-088 PRZYBYSŁAWICE
MASZYNYWOGRODZIE.COM

Ciągnik jednoosiowy G 110 
G 110 to jeden z najpotężniej-
szych ciągników w  całej serii. 
Urządzenie z  silnikiem Diesla 
(11 KM) doskonale współpra-
cuje z szeregiem urządzeń do 
Twojego ogrodu. Zapewnia 
obsługę kosiarek, pługów i bron 
wirnikowych, a  także osprzęt 
do pracy w zimie. Gwarantuje 
oszczędność czasu na zabie-
gach w ogrodzie. 

SERAFIN PUH ANDRZEJ SERAFIN
UL. WIDOKOWA 1, 32-088 PRZYBYSŁAWICE
MASZYNYWOGRODZIE.COM

Karczownica do wysokiej trawy 
Climber 10 AWD 27
Profesjonalna karczownica 
Climbera posiada napęd 4x4 
i silnik o mocy 27 KM. Maszy-
na doskonale nadaje się do 
pracy na dużych zboczach 
i do koszenia wysokiej trawy 
i krzewów nawet o średnicy 
3 cm. Gwarantuje nawet 
trzykrotnie szybszą pracę 
w porównaniu do urządzeń 
z systemem rotacyjnym.  

AL-KO KOBER
WYSOGOTOWO, UL. BUKOWSKA 10, 62-081 PRZEŹMIEROWO
WWW.AL-KO.COM/PL

Akumulatorowe nożyce GS 7,2 Li
Doskonałe rozwiązanie do 
przycinania krzewów, trawni-
ka i  żywopłotów. Duża moc 
akumulatora litowo-jonowego 
(7,2 V/2,0 AH) to dłuższy czas 
pracy i niezawodność nawet 
w gęstej roślinności. Nożyce 
do trawy umożliwiają cięcie 
krawędzi trawnika, podczas 
gdy nożyce do krzewów 
pozwalają bez wysiłku doprowadzić małe krzewy do oczekiwanego kształtu. 
Praktyczny zbierak trawy gwarantuje, że żadne źdźbło nie pozostanie pominięte. 
Dzięki opcjonalnemu teleskopowemu uchwytowi można wygodnie przyciąć nawet 
dłuższe odcinki bez męczącego schylania. 

AL-KO KOBER
WYSOGOTOWO, UL. BUKOWSKA 10, 62-081 PRZEŹMIEROWO
WWW.AL-KO.COM/PL

Traktor T 16-102.6 HD V2
Komfortowy model traktora 
o  szerokości koszenia 102 cm 
i 2-cylindrowym silniku Briggs & 
Stratton o maksymalnej mocy 16 
KM, sprawia, że traktor sprawdzi 
się w  każdym terenie. Solidna 
rama rurowa gwarantuje odpo-
wiednią sztywność konstrukcji. 
Kosz o  pojemności 300 litrów 
ze wspomaganiem za pomocą 
sprężyn gazowych jest bardzo 
łatwy w obsłudze. Solidna obudowa agregatu tnącego zapewnia bezpieczeństwo 
oraz możliwość koszenia przy krawędziach. Traktor sprawdzi się również zimą, dzięki 
stanowiącemu opcjonalne wyposażenie pługowi śnieżnemu. 

AL-KO KOBER
WYSOGOTOWO, UL. BUKOWSKA 10, 62-081 PRZEŹMIEROWO
WWW.AL-KO.COM/PL

Wertykulator elektryczny Combi 36 E 
Comfort
Wertykulator i  aerator w  jednym 
urządzeniu. Łatwa wymiana wałka 
wertykulującego z  3-stopniowymi 
nożami stalowymi na napowietrzający 
z wydajnymi stalowymi sprężynkami 
– pielęgnacja trawnika za pomocą jed-
nego urządzenia. Moc 1500 W pozwala 
na efektywną pracę. W komplecie duży 
kosz o pojemności 55 l. Dwie osie to 
gwarancja optymalnej stabilności 
jazdy. Łatwa w  obsłudze regulacja 
głębokości pracy. 

AL-KO KOBER SP. Z O.O.
WYSOGOTOWO, UL. BUKOWSKA 10, 62-081 PRZEŹMIEROWO
WWW.AL-KO.COM/PL

Kosiarka spalinowa Highline 477 VS
Kosiarka z  napędem kół i  re-
gulacją prędkości VarioSpeed. 
Posiada innowacyjny silnik Brig-
gs & Stratton EXi, bez koniecz-
ności wymiany oleju i znacznie 
mniejszym jego zużyciu. Bardzo 
wysoka obudowa wykonana 
ze stali i duży kanał wyrzutowy, 
zwiększą przepustowość powie-
trza się o 42%. Dzięki temu sko-
szona trawa trafia na tył kosza, 
który wypełnia się efektywnie 
aż po samą górę i rzadziej wymaga opróżniania. Funkcja 4w1 (zbieranie do kosza, 
mulczowanie, tylny i boczny wyrzut), centralna 7-stoponiowa regulacja wysokości 
koszenia , szerokość koszenia 46 cm, lekkie koła w rozmiarze XXL. 
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PPHU GRASS 
UL. KRAKOWSKA 221-223, 32-080 ZABIERZÓW
WWW.GRASS.COM.PL

Kosiarka spalinowa G-Force XSS46 4w1
Silnik: Loncin. Pojemność 
silnika: 159 cm3. Korpus: Stal. 
Szerokość: 46 cm. Regulacja 
wysokości: Centralna, 7-po-
zycyjna. Koła: Łożyskowane 
20/25 cm. Kosz: 55 l. 

JOHN DEERE POLSKA
UL. POZNAŃSKA 1B, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
WWW.JOHNDEERE.PL

Kosiarka akumulatorowa R43B 
Łączy wytrzymałą 
konstrukcję alumi-
niowego agregatu 
z  wygodą kosiarki 
akumulatorowej. 
Wydajny akumulator 
litowo-jonowy 40 
V to mniejszy hałas 
i brak emisji spalin. 

JOHN DEERE POLSKA 
UL. POZNAŃSKA 1B, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
WWW.JOHNDEERE.PL

Kosiarka automatyczna Tango E5 Seria II
To nowoczesne rozwią-
zanie pozwala oszczę-
dzać czas i  zapewnia 
doskonale utrzymany 
trawnik.
Pełna automatyka ko-
szenia. Działa w każdych 
warunkach i  o  każdej 
porze dnia. Bardzo cicha. 
Usuwanie ścinków trawy 
nie jest wymagane. 

SERAFIN PUH ANDRZEJ SERAFIN
UL. WIDOKOWA 1, 32-088 PRZYBYSŁAWICE
MASZYNYWOGRODZIE.COM

Kosiarka z zasobnikiem FD 450
Model FD 450 to uniwersalna, 
kompaktowa i bardzo wydajna 
kosiarka z  zasobnikiem. Wy-
posażona jest ona w 18-konny 
silnik B&S z  serii Professional. 
Ponadto agregat tnący zapew-
nia doskonałą widoczność 
obszaru koszenia, a przekładnia 
hydrostatyczna gwarantuje 
dużą łatwość i  efektywność 
użytkowania urządzenia. 

PPHU GRASS 
UL. KRAKOWSKA 221-223, 32-080 ZABIERZÓW
WWW.GRASS.COM.PL

Kosiarka automatyczna G-FORCE 900
Maks. powierzchnia trawnika: 
900 m2. System ładowania: 
automatyczny. Wyświetlacz: 
LCD. Typ akumulatora: Li-ion 
28V/2,9 Ah, Samsung. Szero-
kość robocza: 18 cm. Zespół 
tnący: tarcza z  3 nożami 
uchylnymi. Czas pracy: 60 
min.. Czas ładowania: 90 min. 
Prędkość jazdy: 0,4 m/s (24 m/
min.). Kąt nachylenia: 30%. 
Czujnik deszczu: Tak. Czujniki: Podnoszenia, nachylenia,
przeszkód, przewrócenia. Kod PIN: Tak. Zestaw instalacyjny w cenie. 180 m prze-
wodu granicznego. 200 szt. szpilek. Zestaw złączek. 6 noży zapasowych. Zasilacz 
z przewodem 10 m. 

PPHU GRASS 
UL. KRAKOWSKA 221-223, 32-080 ZABIERZÓW
WWW.GRASS.COM.PL

Kosiarka automatyczna G-FORCE 2500 PRO
Maks. powierzchnia trawnika: 2500 
m2. System ładowania: Automatycz-
ny. Wyświetlacz: LCD, dotykowy. 
Typ akumulatora: Li-ion 24V/5,8 
Ah, Samsung. Szerokość robocza: 
22 cm. Zespół tnący: Tarcza z  3 
nożami uchylnymi. Czas pracy: 
180 min. Czas ładowania: 100 min. 
Prędkość jazdy: 0,5 m/s (30 m/min.). 
Kąt nachylenia: 30 %. Czujniki: Pod-
noszenia, nachylenia, przeszkód, 
przewrócenia. Kod PIN: Tak. Multizone: 4 strefy pracy. Zestaw instalacyjny w cenie.
2 x 200 m przewodu granicznego. 450 szt. szpilek. Zestaw złączek. 6 noży zapaso-
wych. Zasilacz z przewodem 20 m. 



FIRMA KRYSIAK
UL. ROLNA 6, 62-081 BARANOWO
WWW.KRYSIAK.PL 

GLEBOGRYZARKA SPALINOWA FAWORYT 
MGR650BS
Efektywna i  łatwa w  obsłudze 
glebogryzarka, o dużej mocy, wy-
posażona w silnik Briggs&Stratton 
seria 950. Dzielone noże umożli-
wiają ustawienie trzech szerokości 
roboczych: 36-55-85 cm,
a  regulowany uchwyt zapewnia 
komfort pracy. Do maszyny 
zastosować można szerokiej gamy 
akcesoria dodatkowe. 

FIRMA KRYSIAK 
UL. ROLNA 6, 62-081 BARANOWO
WWW.KRYSIAK.PL 

Kosiarki elektryczne GTK 1400, 1600 i 1800 W
Nowa linia kosiarek elektrycz-
nych GTK, których niewątpli-
wą zaletą jest zastosowanie 
silnika indukcyjnego.
Ponadto kosiarki posiadają 
funkcję mielenia oraz kosz 
ze wskaźnikiem napełnienia. 
Umożliwiają centralną re-
gulację wysokości koszenia, 
a także są wygodne w użyt-
kowaniu dzięki ergonomicz-
nemu uchwytowi. 

FIRMA KRYSIAK 
UL. ROLNA 6, 62-081 BARANOWO
WWW.KRYSIAK.PL 

Kosiarki spalinowe z napędem Faworyt GTR
Nowa linia wielofunkcyjnych kosiarek 
z napędem Faworyt GTR to nowocze-
sny design i dobra jakość. Wyposażone 
w silniki od sprawdzonych producen-
tów: Briggs&Stratton, Loncin, OHV. 
Funkcje takie jak mielenie, czy 
możliwość ustawienia bocznego 
wyrzutu, umożliwiają dostosowanie 
maszyny do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Kosiarka posiada wy-
godną centralną regulację wysokości 
koszenia, podwójnie łożyskowane 
koła oraz dyszę umożliwiającą mycie 
obudowy. 

HORTMASZ
STROBÓW 2D, 96-100 SKIERNIEWICE
WWW.HORTMASZ.PL

Kosiarka spalinowa Hortmasz HKS 456 NB
Profesjonalna ko-
siarka wyposażona 
w  mocny, górnoza-
worowy silnik Briggs 
& Stratton 750EX.
Potężne 12” koła 
tylne, napęd GT, 
duży, 70-litrowy kosz, 
a także szerokość ro-
bocza 56 cm sprawią, 
że model ten spełni 
oczekiwania najbar-
dziej wymagających 
klientów. 

HORTMASZ
STROBÓW 2D, 96-100 SKIERNIEWICE
WWW.HORTMASZ.PL

Kosiarka spalinowa Hortmasz HKS 450 NLE
Kosiarka wyposażona do-
datkowo w akumulatorowy 
rozruch silnika. Rozrusznik 
elektryczny znacznie zwięk-
sza komfort użytkowania 
kosiarki, pozwala zapomnieć 
o uciążliwym uruchamianiu, 
czyniąc pracę łatwiejszą 
i zdecydowanie szybszą. Ko-
siarka posiada w wyposaże-
niu ładowarkę umożliwiającą 
naładowanie akumulatora 
przed sezonem. 

JOHN DEERE POLSKA
UL. POZNAŃSKA 1B, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
WWW.JOHNDEERE.PL

Kosiarka samojezdna X350R
Łatwa w obsłudze dzięki 
przekładni sterowanej 
dźwigniami nożnymi 
pozwalającymi na łatwą 
kontrolę kierunku i pręd-
kości traktorka. Włącza-
nie agregatu koszącego: 
elektryczne Pedały Twin 
Touch. Tempomat. Tylny 
kosz na trawę. 
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NAC
AL. KRAKOWSKA 39, 05-090 RASZYN
WWW.NAC.COM.PL

Elektryczna kosiarka LE12-32-PI-J
Doskonale sprawdzi 
s ię  na  n iewielk ie j 
powierzchni.  Dzięki 
plastikowej obudowie 
jest lekka i poręczna, co 
ułatwia manewrowanie. 
Kosiarka została wypo-
sażona w bezobsługowy, 
bezszczotkowy silnik 
elektryczny o mocy 1200 
W. Urządzenie posiada 
3-stopniową regulację 
wysokości koszenia. 

NAC
AL. KRAKOWSKA 39, 05-090 RASZYN
WWW.NAC.COM.PL

Kosiarka elektryczna NAC LE14-34-PI-G
Maszyna zbudowana na 
lekkim plastikowym kor-
pusie posiada indukcyjny 
silnik elektryczny z zabez-
pieczeniem termicznym 
o mocy 1400 W.  Central-
na, 5-stopniowa regulacja 
w ysokości  koszenia 
umożliwia dobranie 
optymalnej pozycji urzą-
dzenia w zakresie 20-60 
mm. Szerokość koszenia 
wynosi 34 cm. Ciekawym rozwiązaniem jest opcja mielenia trawy. Pojemność kosza 
na trawę: 34 l. Waga urządzenia 15 kg. Sugerowana cena detaliczna: ok. 420 zł. 

NAC
AL. KRAKOWSKA 39, 05-090 RASZYN
WWW.NAC.COM.PL

Kosiarka spalinowa LS50-159-JR2
Przeznaczona do dużych powierzchni 
kosiarka spalinowa LS50-159-JR2 
została wyposażona w system skręca-
nych kół. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
koszenie i manewrowanie jest o wiele 
prostsze niż w  przypadku kosiarek 
z tradycyjnym podwoziem. Przezna-
czony do dużych powierzchni model 
posiada czterosuwowy silnik spalinowy 
(OHV) o pojemności 159 cm3 i mocy 5 
KM. Kosiarka zbudowana w oparciu o sztywny, stalowy korpus ma 6-stopniową 
regulację wysokości koszenia w zakresie 25-75 mm. Szerokość koszenia wynosi 51 
cm. Pojemność kosza na trawę: 75 l. Użytkownicy docenią wskaźnik zapełnienia 
kosza oraz system mycia obudowy. Funkcje: wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut 
boczny, mielenie. Waga: 37 kg. Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 400 zł. 



RAMP
UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 25A, 92-720 ŁÓDŹ
WWW.RAMP.PL

Pistolet RAMP Agrocal 
RT2420 z przyłączem 
umożliwiającym 
podłączenie do 
szybkozłączek 1 cal
Pozwala uzyskać zwiększony przepływ 
wody. Posiada płynną regulacją strumienia 
oraz płynną regulację wydajności wody. 
Bardzo dobrze sprawdza się tam, gdzie 
wysokie ciśnienie wody uniemożliwia 
użycie zwykłego zraszacza. Ma uniwersalne 
zastosowanie – świetnie nadaje się do prac 
porządkowych oraz do podlewania wszela-
kich roślin w ogrodzie. Cena 110 zł. 

RAMP
UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 25A, 92-720 ŁÓDŹ
WWW.RAMP.PL

Wąż rozciągliwy RAMP
Warstwa zewnętrzna jest wykonana 
w  taki sposób, aby maksymalnie 
chronić wąż przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Wąż jest w czterech 
wariantach WOX10, który rozciąga 
się z 2,5 m do 10 m, WOX20 , który 
rozciąga się z 5 m do 20 m, WOX30, 
który rozciąga się z 7,5 m do 30 m oraz 
WOX40, który z 10 m rozciąga się aż 
do 40 m. Wszystkie węże sprzedawa-
ne są w komplecie z szybkozłączkami 
i wielofunkcyjnym pistoletem. Cena 
detaliczna w zależności od długości 
od 60 do 120 zł. 

NAC
UL. KRAKOWSKA 39, 05-090 RASZYN
WWW.NAC.COM.PL

Kosiarka spalinowa z napędem 
LS56-196-HSFD-G
Została wyposażona w cztero-
suwowy czterosuwowy silnik 
spalinowy (OHV) o  pojem-
ności 196 cm3 i mocy 6,5 KM. 
Model zbudowany w oparciu 
o  sztywny, stalowy korpus 
ma 6-stopniową, centralną 
regulację wysokości koszenia 
w zakresie 25-75 mm. Szero-
kość koszenia wynosi 56 cm. 
Pojemność kosza na trawę: 65 l. Użytkownicy docenią wskaźnik zapełnienia kosza, 
system mycia obudowy oraz system 4in1: wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut 
boczny, mielenie. Waga: 33 kg. Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 400 zł. 
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STIGA
UL. RZEMIEŚLNICZA 87 62-081 BARANOWO
WWW.STIGA.PL

Combi 36 AE
Dzięki zastosowaniu innowacyj-
nych rozwiązań cały czas jesteśmy 
w stanie rewolucjonizować pracę 
w ogrodzie. Ta kosiarka skrywa 
w swoim kompaktowym korpusie 
moc 48 woltowego akumulatora 
litowo-jonowego. Akumulator 
będzie również pasować do takich 
urządzeń jak: podcinarka, kosa, 
sekator, pilarka czy dmuchawa 
z funkcją odkurzacza! 

STIGA
UL. RZEMIEŚLNICZA 87 62-081 BARANOWO
WWW.STIGA.PL

Autoclip 530 SG1
Łatwy montaż, wy-
jątkowy design i co 
najważniejsze niezawod-
ność! Wydajny, cichy, 
ekologiczny, bezpieczny, 
cały czas pod kontrolą 
dzięki aplikacji STIGA na 
smartfona. 

STIGA
UL. RZEMIEŚLNICZA 87 62-081 BARANOWO
WWW.STIGA.PL

Sekator akumulatorowy SHT 48AE
Z tym sekatorem w ręku, 
jedynym ograniczaniem 
Twojej pracy może być 
wyobraźnia. Jeśli w głębi 
serca czujesz się artystą 
a Twój żywopłot wymaga 
pielęgnacji to bierz się do 
dzieła! Dzięki połączeniu 
laserowo ostrzonych nożyc 
i niezwykle wydajnemu 
akumulatorowi możesz 
godzinami dopracowywać 
wymarzone formy ogrodo-
wej zieleni. 
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RAMP 
UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 25A, 92-720 ŁÓDŹ
WWW.RAMP.PL

Zraszacz wahadłowy COMBO RT1368
Posiada 21 dysz nawadnia-
jących w tym 6 dysz konfi -
gurowalnych z  funkcją 
włączania lub wyłączania. 
Dodatkowe pok rętło 
pozwala na swobodną 
regulację przepływu 
wody. Zraszacz posiada 
mechanizm regulacji dyszy 
umożliwiający dowolne 
ustawienie zakresu zrasza-
nia. Wbudowana igła do 
czyszczenia zabrudzonych 
dysz. Powierzchnia zraszania do 350 m². Cena detaliczna 99 zł. 

VIVALDI POLSKA
UL. ROMANA MAYA 1, 61-371 POZNAŃ 
WWW.WELKUT.COM.PL

HC-2432TW Teleskopowe nożyce do 
żywopłotu 
Lekkie teleskopowe 
nożyce dźwigniowe do 
przycinania żywopłotu. 
Górne ostrze wykona-
ne jest ze stali S50C. 
Dolne ostrze falowane 
wykonane jest ze 
stali chromowanej. 
Zastosowanie dźwigni 
sprawia, że cięcie nie wymaga dużych nakładów siły. Ramiona wykonane 
z aluminium, pokryte są miękkimi antypoślizgowymi uchwytami. Teleskopowe 
ramiona umożliwiają większy zasięg cięcia. Długość: 665-870 mm, waga: 1,2 kg. 

VIVALDI POLSKA
UL. ROMANA MAYA 1, 61-371 POZNAŃ 
WWW.WELKUT.COM.PL

HC-5201 Sekator nożycowy
Lekki jednoręczny 
sekator nożycowy. 
Ostrze o  długości 
50 mm wykonane 
jest z  wysokoga-
tunkowej  sta l i 
i pokryte tefl onem. 
Ergonomiczna alu-
miniowa rękojeść 
pokryta miękkim 
tworzywem. Sekator wyposażony jest w blokadę zabezpieczającą przed niekon-
trolowanym otwarciem. Łatwy w użyciu zarówno dla prawo, jak i leworęcznych osób. 
Długość narzędzia: 200 mm, waga: 0,2 kg. Przeznaczony do cięcia gałęzi o średnicy 
25 mm. 



KWAZAR CORPORATION
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 144, 96-313 JAKTORÓW
WWW.KWAZAR.COM.PL

ORION SUPER + PRZEDŁUŻENIE 
LANCY GRATIS
Opryskiwacz Orion Super jest idealny 
do prac ochronnych i pielęgnacyjnych 
w sadach, szkółkach oraz na uprawach 
warzywnych. Teraz dostępny w zestawie 
z  przedłużeniem lancy 0,6 m gratis. 
Przedłużenie umożliwia zwiększenie za-
sięgu standardowej lancy do 1,8 m. Dzięki 
dłuższej lancy możliwe jest wykonywanie 
oprysku na większych krzewach i średniej 
wysokości drzewkach. Dostępne pojem-
ności: 3 l, 6 l, 9 l i 12 l. Cena: ok. 125-140 zł 
(w zależności od pojemności). 

AQUAEL
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA
WWW.AQUAEL.PL

AQUAJET PFN ECO 8000 i 10000
Energooszczędne pompy ogrodowe. Wyso-
kiej wydajności energooszczędne pompy 
ogrodowe przeznaczone do pompowania 
wody w stawach ogrodowych, fontannach, 
kaskadach, oczkach wodnych i przydomo-
wych basenach. Unikalna budowa wirnika 
i jego komory sprawia, że pompy są wyjąt-
kowo energooszczędne i zużywają nawet do 
60% energii elektrycznej mniej niż modele 
o analogicznej wydajności dostępne dotąd 
na rynku. Zachowują przy tym doskonałe 
parametry użytkowe, takie jak wydajność i wysokość podnoszenia wody. Pompa 
może być całkowicie zanurzona w zbiorniku wodnym lub może być umieszczona 
poza zbiornikiem. Podwójny prefi ltr mechaniczny skutecznie zatrzymuje zanieczysz-
czenia, dzięki czemu ogranicza konieczność częstego czyszczenia pompy. 

CELLFAST
UL. GRABSKIEGO 31, 37-450 STALOWA WOLA
WWW.CELLFAST.COM.PL

Siekiera rozłupująca C1600 
ERGO LINE™
Ta nowoczesna siekiera spełni oczekiwania nawet naj-
bardziej wymagających użytkowników. Kształt głowicy 
przystosowany do rozłupywania drewna. Ostrze wykonane 
z wysokiej jakości stali hartowanej. Trzonek z kompozytu 
zapewnia amortyzację podczas uderzenia. Antypoślizgowa 
powierzchnia SAFETOUCH™, pokrywająca trzonek, zapewni 
pewny chwyt i wygodę. Cena sugerowana 189 zł. 

CELLFAST
UL. GRABSKIEGO 31, 37-450 STALOWA WOLA 
WWW.CELLFAST.COM.PL

Łopatka szeroka ERGO LINE™
Nowa, ergonomiczna łopatka 
do sadzenia małych roślin 
doniczkowych i rabatowych. 
Zapewnia łatwe wykopywa-
nie i przenoszenie ziemi. Sys-
tem SAFETOUCH™ zapewnia 
pewny chwyt i wygodę użyt-
kowania. Specjalnie wyprofi -
lowana rączka z kompozytu 
włókna szklanego gwarantuje 
wyjątkowy komfort pracy. 
Ostrze wykonane ze stali 
nierdzewnej. Sugerowana 
cena det. 26,90 zł. 

CELLFAST
UL. GRABSKIEGO 31, 37-450 STALOWA WOLA
WWW.CELLFAST.COM.PL

Grabki ERGO LINE™
Nowe, ergonomiczne grabki do 
spulchniania, grabienia i wyrów-
nywania małych powierzchni 
ziemi. System SAFETOUCH™ 
zapewnia pewny chwyt i wygodę 
użytkowania. Specjalnie wypro-
filowana rączka z  kompozytu 
włókna szklanego gwarantuje 
wyjątkowy komfort pracy. Zęby 
z wysokiej jakości stali nierdzew-
nej posiadają łagodne krawędzie 
bezpieczne dla roślin. Sugerowa-
na cena det. 26,90 zł. 

CELLFAST
UL. GRABSKIEGO 31, 37-450 STALOWA WOLA
WWW.CELLFAST.COM.PL

Szpadel prosty/ostry Cellfast ERGO LINE™
Wykopywanie i sadzenie może być 
znacznie prostsze dzięki szpadlom 
ERGO LINE™ firmy Cellfast. Te 
solidne narzędzia wykonano z nie-
zwykłą starannością z materiałów 
najwyższej jakości. Wyróżnia je 
design oraz wyjątkowa ergonomia. 
Głowice powstały ze stali borowej 
wzmocnionej hartowaniem induk-
cyjnym. Dodatkowo wyposażono 
je w trwałą, metalową podstawkę 
pod stopę, zapewniającą pod-
parcie przy wbijaniu. Niezwykle 
trwały jest także trzonek ze wzmocnionej stali oraz uchwyt wykonany z kompozytu 
z włóknem szklanym. Cena – 79,70 zł. 
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AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
WWW.AQUAEL.COM.PL

KLARJET 5000-15000
Kompletne zestawy fi ltracyjno-
-fontannowe przeznaczone do 
oczek wodnych o pojemności 
od 5 do 15 m3. W skład zestawu 
wchodzi mechaniczno-biolo-
giczny fi ltr zewnętrzny ze stery-
lizatorem UV-C wbudowanym 
w pokrywie, starannie dobrana 
pompa fontannowa oraz wąż 
przyłączeniowy. KLARJET za-
pewnia kompleksową fi ltrację, 
sterylizację i napowietrzanie wody w oczku wodnym. 

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
WWW.AQUAEL.COM.PL

ACTI POND MIX
AQUAEL proponuje po-
karmy dla ryb stawowych 
oferowane w  wyjątkowo 
ekonomicznych workach 
foliowych o pojemności 6, 10 
i aż 50 l. To doskonała propo-
zycja dla wszystkich centrów 
ogrodniczych prowadzących 
sprzedaż dużych ilości tych 
produktów. Transparentne 
opakowanie w  połączeniu 
z korzystną ceną sprawia, że 
klienci bardzo chętnie korzystają z tej oferty. Pokarmy stawowe są dostępne w trzech 
rodzajach: ACTI POND BASIC (pokarm podstawowy), ACTI POND COLOR (pokarm 
wybarwiający) oraz ACTI POND MIX (pokarm mieszany). 

PLANTA
UL. WYSZYŃSKIEGO 16A, 33-100 TARNÓW
WWW.PLANTA.PL

Grabie R5PT-18T
Grabie  ogrodowe 
przydatne w  każdym 
ogrodzie, pomocne 
przy zbieraniu liści 
i skoszonej trawy. Wy-
konane ze specjalnego 
gatunku stali niezwy-
kle odpornego na 
zużycie mechaniczne 
i odkształcenia. 
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BIG
UL. KOCHANOWSKIEGO 79, 26-930 GARBATKA LETNISKO
WWW.BIG-OGROD.PL

Obsypnik Duży oprawny
Wielofunkcyjne na-
rzędzie ogrodnicze. 
Może służyć do obsy-
pywania, spulchnia-
nia, odchwaszczania 
r z ę d ó w  m i ę d z y 
roślinami. Głowica 
jest wykonana z wy-
sokiej jakości me-
talu obsadzona na 
trzonku sosnowym 
lakierowanym. 

BIG 
UL. KOCHANOWSKIEGO 79, 26-930 GARBATKA LETNISKO
WWW.BIG-OGROD.PL

Miotła Morgana 
Oprawna, wykonana 
z  twardego włosia, co 
w dużym stopniu popra-
wia jakość pracy. Idealna 
do prac na zewnątrz. 
Skośne, długie włosie 
ułatwia pracę w trudno 
dostępnych miejscach. 
Głowica w ykonana 
z  plastiku obsadzona 
na trzonku sosnowym 
lakierowanym. 

Zraszacz wahadłowy METALIC RT1369
Wysokiej jakości 
tworzywa sztucz-
n e g o.  Po s i a d a 
17 trwałych dysz 
nawadniając ych 
wykonanych z mo-
siądzu, pokrętło po-
zwalające na płynną 
regulację przepły-
wu wody oraz igłę 
do cz yszczenia 
zabrudzonych dysz. 
Wbudowany mechanizm regulacji dyszy umożliwia dowolne ustawienie zakresu 
zraszania. Powierzchnia zraszania do 250 m². Cena detaliczna 89 zł. 

RAMP
UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 25A, 92-720 ŁÓDŹ
WWW.RAMP.PL



CHOMIK M. ŚWIEŻY
UL. CEGIELNIANA 875, 32-420 GDÓW
WWW.CHOMIK.PL

Automat do plantowania
Urządzenie do sadzenia i  rozsadzania 
cebulek roślin kwiatowych. Niezastąpione 
podczas pracy w ogródku przy przesadza-
niu cebulek kwiatów. Pozwala wygodnie 
i szybko przygotowywać otwory w ziemi, 
w których zostaną umieszczone cebulki, 
jak również pozwala na przesadzenie już 
wkopanej cebulki w inne miejsce. 

CHOMIK M. ŚWIEŻY
UL. CEGIELNIANA 875, 32-420 GDÓW
WWW.CHOMIK.PL

Zraszacz z wiatrakiem
Oryginalny zraszacz z wiatraczkiem marki GAR-
DEN LINE zasilany na baterie to świetny gadżet 
dla twoich roślin. Rozpylacz tworzy delikatną 
chmurkę z wody. 
 W zasadzie wszystkie kwiaty lubią zraszanie. 
Jedynie kwiatów posiadających włoski nie 
powinniśmy zraszać. Ważne, by zraszać rośliny 
przegotowaną wodą, unikniemy wtedy plam od 
kamienia, które ciężko zmyć z kwiatka. Nie wolno 
jednak zraszać rośliny, kiedy świeci na nią słońce, 
dlatego lepiej robić to wieczorem lub na czas 
zraszania zdjąć kwiat z parapetu. Poręczny lekki 
i wygodny w użyciu. 

CHOMIK M. ŚWIEŻY
UL. CEGIELNIANA 875, 32-420 GDÓW
WWW.CHOMIK.PL

Wąż kroplujący
Wysokiej jakości kroplujący wąż do wody 
ogrodowy GARDEN LINE jest trwały, 
elastyczny, odporny na promienie UV 
a dzięki swojej elastyczności idealnie pod-
da się twojej myśli klarowania i ułożenia 
w każdym miejscu przeznaczenia. Dzięki 
zakończeniom za szybkozłączkę możesz 
ułożyć dowolną długość do podlewania 
ogródka czy upraw. Elastyczność oraz 
odporność zapewnia równomierną 
przepuszczalność wody na całej długości 
powierzchni. 

PLANTA 
UL. WYSZYŃSKIEGO 16A, 33-100 TARNÓW
WWW.PLANTA.PL

Siewnik do nawozów i nasion
Siewnik do nawozów o ładowa-
ności do 20 kg posiada regulację 
intesywności nawożenia, dzięki 
temu możemy zaaplikować 
odpowiednią ilość nawozu dla 
danej powierzchni. 

CHOMIK M. ŚWIEŻY
UL. CEGIELNIANA 875, 32-420 GDÓW
WWW.CHOMIK.PL

Minutnik – zegar systemu nawadniania
Zegar wykonany z najwyższej jakości two-
rzywa w łatwy sposób pozwala zwiększyć 
oszczędność wody. Służy do sterowania 
pracą mobilnych zraszaczy, zraszaczy 
wynurzalnych i systemem nawadniania 
kropelkowego. Umożliwia skuteczne i wy-
godne nawadnianie ogrodu przez okres 
od 5 do 120 min. Sterownik powoduje 
włączenie nawadniania i automatyczne 
zatrzymanie przepływu wody po upływie 
wyznaczonego czasu. Urządzenie zostało 
wyposażone w duże pokrętło, za pomocą 
którego bez problemu można ustawić 
czas nawadniania. 

PLANTA 
UL. WYSZYŃSKIEGO 16A, 33-100 TARNÓW
WWW.PLANTA.PL

Nożyce do gałęzi 
012BHR
Nożyce do gałęzi 012BHR posiadają mocny 
mechanizm zapadkowy zwiększający siłę 
i  możliwości cięcia oraz karbowaną część 
głowicy tnącej. 
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