Zestawienie wyrobów, którym Prezes KRUS przyznał wyróżnienie targowe
Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz
zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przyznaje
wyróżnienia targowe za Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.
Do tego wyróżnienia typowane są środki produkcji i odzież ochronna, które mogą zastąpić
wyroby powodujące wypadki lub zmniejszyć zagrożenia wypadkowe, występujące
w gospodarstwach rolnych. Zastosowanie w gospodarstwach wyróżnionych wyrobów
przyczyniłoby się do znacznego obniżenia liczby wypadków przy pracy rolniczej.
Od 1996 do 2019 roku Prezes Kasy przyznał 70 wyróżnień targowych dla
56 dostawców (producentów i importerów), w tym na Targach i Wystawach Rolniczych:

 „SAWO” w Bydgoszczy i w Poznaniu w latach 1996 – 2002 przyznano 15 wyróżnień
targowych;

 „POLAGRA” w Poznaniu w latach 1996 – 2006 przyznano 28 wyróżnień;
 Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach w latach
2001 – 2019 przyznano 24 wyróżnień;

 Międzynarodowych Targach Rolniczych „AGRO-PARK” w Lublinie, w 2011
przyznano 1 wyróżnienie;

 Międzynarodowej Wystawie Maszyn Rolniczych „AGRO-SHOW” w Bednarach
k/Pobiedzisk, w 2011 r. przyznano 2 wyróżnienia.
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Wyrób wyróżniony na Targach
Ciągnik „URSUS” 5314 z systemem „HITCH –
TRONIC”
Ciągnik „URSUS” 3502 i 3512 z kabinami
szczelnymi typu „KOJA” umożliwiającymi
zamontowanie filtra absorbującego środki
ochrony roślin oraz z kabinami z dwoma
dodatkowymi miejscami do siedzenia (do
ciągników „URSUS” 3512)
Szybko sprzęg do trójpunktowego układu
zawieszenia (TUZ) kołowych ciągników
rolniczych

Producent

ZPC „URSUS” S.A. z Warszawy

„WALTERSCHEID”, importowany
przez firmę „WALTERSCHEID –
SERWIS” z Poznania - Baranowa
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Ubranie robocze dla traktorzysty
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Ubranie robocze dla rolnika
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Ubrania ochronne dla rolników
Urządzenie do mycia obuwia
Wały
przegubowo
–
teleskopowe
z wzmocnionymi osłonami
Przyczepy rolnicze:
- wywrotki dwuosiowe (typ: T 653, T 653/1
i T 653/2) - jednoosiowe (T 654 i T 654/1)
Przyczepy do przewozu zwierząt:
jednoosiowa „KURIER 6” i dwuosiowa
„KURIER 10”
Rozrzutnik obornika N 243 W (1.–osiowy
o ładowności 4 tony)
Wysokociśnieniowy agregat czyszczący (myjka)
HD – 650
Sadzarki dwurzędowe do ziemniaków S 211
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Sadzarki dwurzędowe do ziemniaków S 208/3
1.– i 2.–rzędowe kopaczki do ziemniaków
i warzyw
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Obcinarka do cebuli

17.

Kombajn „ALINA” do zbioru marchwi i innych
warzyw
Odgławiarka do marchwi z modułem
rozdrabniania naci Z 451
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Opryskiwacz ciągnikowy P 125
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Opryskiwacz plecakowy „NEPTUN”
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Opryskiwacze ręczne, ciśnieniowe i plecakowe
o pojemnościach od 0,5l do 20l
Zaprawiarka uniwersalna porcjowa AL 50P
z odpylaczem
Przenośniki pneumatyczne do ziarna z napędem
elektrycznym (T 207, T 207/1 i 2)

Zakład Pracy Chronionej
„FART – POL” w Toruniu
Wytwórnia Umundurowaniu
Strażackiego ZOSP RP
w Brzezinach k/Łodzi
„GRENE” Spółka z o.o.
z Modły Królewskiej k/Konina
„SIPMA” S.A. w Lublinie

„PRONAR” Spółka z o.o.
w Narwi

Zakładu Mechanicznego
„METALTECH” S.C. z Mirosławca
„KÄRCHER POLAND" Sp. z o.o.
z Krakowa
„REMPRODEX” Sp. z o.o.
z Człuchowa
„POL – MOT MRĄGOWO” S.A.
FMR „AGROMET” Sp. z o.o.
w Brzegu
Kujawska Fabryka Maszyn
Rolniczych „KRUKOWIAK”
z Redecza Krukowego
„WEREMCZUK” z Lublina

„STALMECH” – Mechanika
Maszyn Rolniczych z Płocka
Przedsiębiorstwo „KWAZAR
CORPORATION” S.C. w Budach
Grzybku – Jaktorowie k/Grodziska
Maz.
„MAROLEX” Sp. z o.o.
z Dziekanowa Leśnego
Przedsiębiorstwo „AgrAlex”
z Redła k/Koszalina
POM Sp. z o.o. w Augustowie
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Zestaw ochronny dla chemizatora
„SECURA B.C.” z Warszawy
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Zestaw do ochrony
„SECURA 2000 DUST”

dróg

oddechowych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Trak poziomy A 700
„POMIMEX” Sp. z o.o.
z Mogilna
SKR s.r.o. z Novego Knina
Minitrak JVS
(Czechy); importer –
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
Technicznego Leśnictwa
„SILVAPOL” S.A.
z Poznania
Prostownik
do
bezpiecznego
ładowania
ZAP SZNAJDER BATTERIEN
akumulatorów „SmartCharge”
S.A.
z Piastowa
dystrybutor –„ANDREAS – STIHL”
Przenośny minitrak „LOGOSOL”
Sp. z o.o. w Poznaniu
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy
Przerzynarka do drewna SPEL 100
Sp. z o.o. w Brodnicy
Przedsiębiorstwo Przemysłu
Uniwersalna pilarka tarczowa P 700
Metalowego
w Płocku
Hydrauliczne i elektryczne łuparki do łupania
AGROMA Sp. z o.o.
drewna na małe szczapy dla celów opałowych
w Warszawie
(3 typy)
Uniwersalne piły łańcuchowe 340, 345 i 350
Obuwie ochronne dla pilarzy serii „Light”
HUSQVARNA, rozprowadzane
Traktor Husqvarna YTH 150XP z przyczepą
przez firmę „ELEKTROLUX –
PROFI i zestawem do odśnieżania ciągów
POLAND” Spółka z o.o.
komunikacyjnych w gospodarstwie rolnym
„HUSQVARNA”
z Warszawy
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Spodnie ochronne dla pilarzy

37.

Koparko – ładowarki ciągnikowe „MIKRUS –
1”, „MIKRUS – 7” i „MIKRUS – 12”
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Ładowacze czołowe „TUR” do ciągników
rolniczych średnich i ciężkich

Zakład Pracy Chronionej
„BRANTA”
z Włocławka
„BUMAR – WARYŃSKI – AGRO
– OSTRÓW” Sp. z o.o.
z Ostrowi Mazowieckiej
(aktualna nazwa: „WARYŃSKI –
OSTRÓW” Sp. z o.o.)
POL – MOT MRĄGOWO S.A.
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Uniwersalne ściągacze taśmowe
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Drabiny aluminiowe dla gospodarstw rolnych
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Drabiny aluminiowe dla gospodarstw rolnych
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Aktywna linia samo gasząca
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Wózek gospodarczy – „STACH” (4 typy)
Wózek gospodarczy – „GRZEŚ” III T 134/1
(do przewożenia beczek – np. z paliwem)
Wózek gospodarczy – „ALOŚ VI”

46.
47.

Hydrauliczny zgarniacz obornika H – 623
Poskrom dla bydła

44.
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Elektryczne
ogrodzenie
pastwiskowe
z elektryzatorem uniwersalnym
Osiowe wentylatory dachowe OWD

50.

Półmaska MP 21/1 z filtrem klasy P 3

51.

Nauszniki przeciwhałasowe H9A i H31A
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Wkłady włókninowe do butów gumowych
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Rękawice ochronne antywibracyjne

54.

Trzewiki ochronne z wkładką antyprzebiciową –
model 091
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Przedsiębiorstwo Produkcyjne
„ARTMET”
z Bydgoszczy
ZARGES – POLSKA
z Sosnowca
Przedsiębiorstwa Produkcyjno –
Handlowego „DRABEX”
z Bydgoszczy
Katowickie Zakłady Wyrobów
Metalowych S.A.
z Siemianowic Śląskich.
Od 1999 roku wyrób ten jest
produkowany w PU „POŻ –
PLISZKA” w Gdańsku

SKR „AGROMECH” z Łubianki
k/Torunia

„ROLSTAL” z Ostrowi
Mazowieckiej
„POMELAC” Sp. z o.o.
z Wyszkowa
„JUWENT” S.C. z Ryk
Przedsiębiorstwo Sprzętu
Ochronnego „MASKPOL” S.A.
w Konieczkach
woj. częstochowskie
Szwedzka firma „PELTOR”,
importowane do Polski przez firmę
„MHZ PRODUCTS” Ltd.
w Tanowie k/Szczecina (obecnie
siedziba firmy znajduje się
w Szczecinie)
Fabryka Obuwia Gumowego
„ROFIS” Spółka z o.o.
w Grudziądzu
Spółdzielnia Usług Techniczno –
Handlowych i Wdrożeń „ORPEL”
w Łodzi
Przedsiębiorstwo Przemysłu
Obuwniczego
w Strzelcach Opolskich
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Ciągnik rolniczy POL – MOT serii H (ciągniki
serii H: 8014 H; 9014 H; 10014 H) w zestawie
z ładowaczem czołowym TUR
ProBio Emy – wyroby probiotyczne do
stosowania w rolnictwie:
- SCD ProBio Original – poprawa jakości gleby,
neutralizacja odorów, higienizacja pomieszczeń
- EmFarma - poprawa jakości gleby i jej
strukturę, neutralizacja odorów, higienizacja
pomieszczeń, wykazuje działanie antyseptyczne
i antyutleniające, stosowany również do
zaprawiania nasion, ograniczania bądź eliminacji
chorób pleśniowych i mączniaków
- EmFarma Plus - poprawa jakości gleby,
neutralizacja odorów, higienizacja pomieszczeń
- Ema5 - poprawa jakości gleby, witalności
roślin, naturalny higienizator, charakteryzuje się
silnym
działaniem
w
ograniczaniu
lub
eliminowaniu
chorób
grzybowych
oraz niektórych szkodników
- Ema5 z wrotyczem – preparat charakteryzuje
się silnym działaniem w ograniczaniu populacji
opuchlaków,
pędraków, drutowców lub ich
eliminowaniu
- Pro-Biotyk(em15) – zastosowany do kiszonek
poprawia ich jakość i przyswajalność,
szczególnie
sprzyja
poprawie
trawienia
i naturalnej odporności u zwierząt
- ApiFarma – jest przeznaczony do higienizacji
uli, wyposażenia, narzędzi, otoczenia, wykazuje
działanie regenerujące organizm pszczół,
wydłuża ich żywotność, ogranicza szkodliwość
patogennej mikroflory, w pełni bezpieczny dla
pszczół
- ApiBioFarma
–
wykazuje działanie
stabilizujące rozwój rodzin pszczelich, zmniejsza
ubytki,
wydłuża
żywotność,
ogranicza
szkodliwość patogennej mikroflory w tym
Varroa destruktor, poprawia trwałość syropu

POL – MOT Warfama S. A.,
w Dobrym Mieście
ProBiotics Polska,
Bratuszyn 21,
02- 720 Brudzew

- ProBio Puder - służy m. in. do tworzenia
korzystnych
warunków
dla
dominacji
pożytecznych
mikroorganizmów,
posiada
właściwości organicznego nawozu, który
uaktywnia
pożyteczne
mikroorganizmy
przyśpieszając rewitalizację gleby, wytwarzana
próchnica dobrze magazynuje substancje
pokarmowe zapobiegając ich wypłukiwaniu,
rozkłada znajdujące się w glebie toksyny
i pozostałości pestycydów
- BioKlean soft – przeznaczony do prania
i zmywania oraz podnoszenia wydajności
cieplnej kuchenek gazowych, a także
w utrzymywaniu czystości i higieny domu
- Mydło mikroorganiczne – zawiera suplementy
o właściwościach regenerujących: pożyteczną
mikroflorę, melasę z trzciny cukrowej i puder
bioceramiczny (glinkę), kompozycja tworzy
delikatny kosmetyk do pielęgnacji ciała i włosów
- SCD ProBiotyca – środek wytworzony z 19
aromatycznych ziół fermentowanych z udziałem
specjalnie
dobranych
probiotycznych
mikroorganizmów,
pomaga
odbudować
w organizmie człowieka właściwy poziom
dobroczynnych mikroorganizmów, wspomaga
utrzymanie
równowagi
w
mikroflorze
ekosystemu pokarmowego, reguluje trawienie,
uwalnia składniki witalizujące organizm
i dostarcza antyutleniacze „wymiatające”
z organizmu wolne rodniki
- Esencja ProBiotyczna – środek zawierający 15
szczepów specjalnie dobranych ProBiotycznych
mikroorganizmów i ich metabolitów, reguluje
działąnie mikroflory w organizmie człowieka
i ogranicza aktywność chorobotwórczych
mikroorganizmów,
wspomaga
utrzymanie
równowagi w mikroflorze ekosystemu przewodu
pokarmowego, reguluje trawienie, uwalnia
składniki witalizujące organizm i dostarcza
antyutleniacze

- SCD Xtra Life – środek zawierający zbiór
antyutleniaczy
wspomagających
układ
odpornościowy, zawiera łatwo przyswajalny
kompleks antyoksydantów, witamin, minerałów,
enzymów, aminokwasów oraz związków
pochodzenia
roślinnego
wyzwalających
naturalne siły organizmu
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Urządzenie pompujące do cieczy N 406
o napędzie hydraulicznym (pompa o napędzie
hydraulicznym)
Zestaw urządzeń ułatwiających utrzymanie
estetyki i porządku w gospodarstwach rolnych:
zamiatarka przednia, zamiatarka z pojemnikiem,
przyczepka wywrotka, kosiarka bijakowa oraz
pług do odśnieżania, przystosowanych do pracy
z mikrociągnikami
Dwupłaszczowy zbiornik FT 5000 na olej
napędowy o pojemności 5000 l z dystrybutorem
paliwa
Zawieszany rozsiewacz do nawozów „BORYNA
RN 500” o poj. skrzyni zasypowej 500 l i szer.
rob. 24 m, z hydrauliczną regulacją ilości
wysiewu nawozu
Prasa zwijająca stało komorowa „SIPMA PS
1235 PIONIER“ o szer. rob. 2 m.
Rozrzutnik obornika N 272/3 VIKING
z adapterem pionowym i dwoma bębnami
rozrzucającymi o ład 14 t.
Rozsiewacza do wapna RWN-3
Platforma samobieżna ORSI CROSS 165x3000
do pielęgnacji sadów i winnic oraz zbioru
owoców

65.

Przyczepa rolnicza D 608
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Dwupłaszczowy zbiornik TYPU SWIMER
TANK przeznaczony do magazynowania paliw
płynnych klasy III tj. oleju napędowego
Rozpylacz ceramiczny eżektorowy 6MS 04C2
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POM Sp. z o.o. Augustów,
ul. Tytoniowa 4,
16–300 Augustów
TechLander,
ul. Aleje Jerozolimskie 212,
02 – 486 Warszawa
FORTIS TECHNOLOGY
Sp. z o.o. S.k.,
ul. Świerkowa 19,
64 – 320 Niepruszewo
SIPMA S.A.,
ul. Budowlana 26,
20-469 Lublin
SIPMA S.A.,
ul. Budowlana 26,
20-469 Lublin
METAL-FACH Sp. z o.o.,
ul. Kresowa 62,
16-100 Sokółka
DOZAMECH SP. z o.o. SK.,
z Odolanowa
ORSI Group Polska,
ul. Osiedle Karszówka 4D,
26-634 Gózd
URSUS S.A. z Lublina
SWIMER,
ul. Płaska 64,
87-100 Toruń
AGROPLAST,
ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin
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Kosiarka rotacyjna z hydraulicznie regulowaną
szerokością roboczą VM Telescopic
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Zbiorniki do magazynowania nawozów płynnych
AgriMaster

70.

Linia obuwia
PPO PU boots

bezpiecznego

z

poliuretanu

ORSI Group Polska,
ul. Osiedle Karszówka 4D,
26-634 Gózd
Kingspan Environmental
Sp. z o. o.,
ul. Topolowa 5,
62-090 Rokietnica
PPO PP,
ul. Dworcowa 25,
47-100 Strzelce Opolskie

