Scurtă prezentare Agro-Tom
AGRO-TOM a fost înființată în 2005 și produce mașini agricole, cu un accent deosebit pe calitatea
produselor noastre. Avem facilități de proiectare și producție extinse, care ne permit:
SĂ PROIECTĂM, SĂ EXECUTĂM, SĂ IMPLEMENTĂM ȘI SĂ ÎNTREȚINEM mașinile noastre.
Suntem o societate competitivă în raport cu societățile naționale și străine cu profil de producție
similar.
Câteva premii și distincții:
- Concursul Național Polonez „Calea spre succes", ediția a XVIII-a pentru cele mai bune activități
antreprenoriale în zonele rurale - denumirea proiectului LAUREAT Extinderea uzinei de producție a
mașinilor agricole AGRO-TOM, organizată de Centrul de Consultanță Agricolă din Brwinów sub
patronajul onorific al Președintelui Republicii Polonia.
- „Mașina agricolă a anului 2015" – Agregat compactor UPH produs de AGRO-Tom Tomasz
Kaniewski în Pogorzela aprimit distincția. Concursul este organizat de Institutul de Tehnologie și
Știința Vieții din Varșovia, în cooperare cu:
- Redactia Agro, Fier Kielce S.A., Fondul de Asigurari Agricol;
- Institutul Industrial de Utilaje Agricole;
- Sub patronajul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurare;
- Patronaj Media Revista nationala ZAGRODA
- Mașina agricolă a anului 2017 în categoria mașinii de producție națională: agregat cu disc GTH XL AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
- Medalie de aur - Agregat agricol cu disc cu semănătoare pentru culturi arabile și îngrășăminte GTH
XL - Târgul Agricol Internațional POLAGRA PREMIERE 2018 prezidat de prof. dr. hab. Grzegorz
Skrzypczak
- Concursul „Produs la standarde europene" 2015 - premiul Institutului Industrial de Mașini Agricole
din Poznań - Agregatul cu Disc Greu - GT a fost premiat
- Calitatea Anului 2016 - Premiu
- Lider al noilor tehnologii în industria agricolă, distincție pentru activitățile globale desfășurate și
implementarea produselor de nouă generație.
– „Produs inovator 2016"- Sistemul direct de însămânțare - AGREGATUL CU DISC ZDS ATS RS +
CULTIVATORUL UNIVERSAL KWSP + SEMĂNĂTOAREA PST a primit un premiu special.
- CERTIFICATUL „Întreprindere Fair Play" 2015

