MASZYNY

ROLNICZE

JANPOL

O FIRMIE
Historia firmy na rynku branży rolnej sięga roku 2000, gdzie początkowo
był to rodzinny biznes oparty na sprzedaży części zamiennych do ciągników i maszyn
rolniczych, często importowanych. Sklep rolniczy funkcjonalnie odnalazł się także jako
hurtownia, obsługująca rzeszę klientów detalicznych oraz będąca ważnym kontrahentem producentów maszyn rolniczych. Wieloletni trud włożony w rozwój zaplecza
handlowego pozwolił wygospodarować kilkuset metrową przestrzeń magazynową,
wyposażoną w najbardziej wyszukany artykuł. Ciężka praca, wytrwałość, chęć rozwoju
i uparty charakter udziałowców firmy zbudowały markę znaną i szanowaną w regionie.
Rok 2008 był przełomowy dla przedsiębiorstwa. Dokonano zakupu gruntu
o pow. 1 ha. wraz z budynkiem gospodarczym 2000 m² w miejscowości Rutki-Kossaki,
będący dawną własnością GS, głównie z zamysłem dalszego rozwoju. Obecnie w Rutkach znajduje się główna siedziba zakładu.
Nadchodzące lata przyniosły kolejne zmiany w prowadzeniu działalności,
zdecydowano aby rozpocząć własną produkcję maszyn rolniczych. Produktem premierowym był Rozsiewacz nawozów oraz Agregat talerzowy, obecnie wiodące produkty zakładu. Na przestrzeni lat, przedsiębiorstwo rozbudowało gamę produktową
o kolejne maszyny, tj. agregaty uprawowo-siewne, brony talerzowe, rozsiewacze nawozów 1500 L, osprzęt do ładowaczy, maszyny do zbioru zielonek, ale także o maszyny komunalne.

Od roku 2018 przedsiębiorstwo JANPOL notuje nieustanny wzrost sprzedaży krajowej i zagranicznej na poziomie 30%. Obecnie JANPOL współpracuje z 40
odbiorcami krajowymi oraz 15 punktami dealerskimi z Europy. Kolejne lata będą kontynuacją ekspansji sprzedażowej na rynku europejskim.
Nieustanna inwestycja w nowe maszyny przemysłowe, obrabiarki sterowane numerycznie, linia proszkowej oraz wyszkolona kadra pracowników stanowią
obecnie solidny fundament przedsiębiorstwa. Nasze przedsiębiorstwo tworzą przede
wszystkim ludzie, którzy w większość swojego życia związani są z rolnictwem. Ciężką
pracą oraz konsekwencją zbudowaliśmy z małej lokalnej firmy, markę docierającą do
coraz szerszego grona.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą produktową oraz do współpracy.

Z poważaniem
Krzysztof Jankowski
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UPARAWA

AGREGAT
TALERZOWY

Agregat talerzowy będący odzwierciedleniem maszyny
zwartej, wytrzymalej i lekkiej konstrukcji, odnajdującej
się na każdym polu. Maszyna łączy w sobie uprawę wraz
z zastosowanym hydropackiem do agregowania z siewnikiem zbożowym.
Jednym przejazdem agregatu talerzowego użytkownik
uzyskuje powierzchniowe (5-12 cm) wymieszanie warstwy gleby, zagęszczenie jej wałem doprawiającym oraz
zasiew zbóż.
Zastosowane amortyzatory gumowe, efektywnie wpływają na brak uszkodzeń talerzy i piast w trakcie pracy,
jak i na drgania całej maszyny w trudnych warunkach.
Wyznacznikiem wysokiego standardu naszych maszyn
są piasty obsługowe, jak i te nie wymagające konserwacji. Na jednym komplecie części zamiennych użytkownik
przepracuje 1500 ha.
Regulowane ekrany boczne zapobiegają przesypowi ziemi poza sekcje talerzy.
Potencjalny nabywca pozwolić może sobie na szeroki dobór wałów doprawiających glebę przed zasiewem.
Agregat talerzowy spełnia przepisy dopuszczenia maszyny do ruchu drogowego. Wersja 3,0 m wzbogacona jest
w składane, boczne talerze, które wpływają na skrócenie
całkowitego obrysu maszyny.
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Szerokość [m]

2,5

2,7

3,0

4,0

Liczba talerzy [szt]

20

22

24

32

Zapotrzebowanie
mocy [km]

80-110

90-120

100-130

110-150

WAGA [kg]

1250

1350

1450

1650

Wydajność ha/h

1,8-2,6

2,0-2,7

2,2-3,0

2,5-4,0

OPCJE:
Wał tylny Packer, Wał daszkowy 500 mm
Piasta bezobsługowa przykręcana OFAS/PBF
Piasta obsługowa przykręcana

• Dwa rzędy talerzy typ C – 560 mm
• Zabezpieczenie słupic amortyzatorem gumowym
180x35,
• Odstęp między rzędami talerzy – 70 cm,
• Hydropack, udźwig 1500 kg
• Piasta obsługowa,
• Wał rurowy,
• Regulowane ekrany boczne.
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Szerokość [m]

2,5

2,7

3,0

Zębów [szt]

16

18

20

Zapotrzebowanie
mocy [km]

75-90

80-100

85-105

WAGA [kg]

600

640

670

Wydajność ha/h

1,6-2,5

2,0-2,7

2,2-3,0

OPCJE:
Wał tylny Packer
Podstawki pod siewnik + łącznik
3-rząd zębów
Zęby typ „P”
Przednie wałki strunowe (palone)

•
•
•
•
•

Dwa rzędy zębów typ „S”
Przedni wał strunowy gładki 320 mm
Hydropack, udźwig 1200 kg
Wał rurowy, strunowy tylny 420 mm
Belka szybkiego montażu.

UPARAWA

AGREGAT
UPRAWOWO
-SIEWNY

Maszyna stanowi jedność idei na potrzeby konstrukcji uprawowej o niskiej masie i zwartej budowie. Dzięki
wbudowanemu układowi hydropak może pracować
w połączeniu z siewnikami zbożowymi, tworząc unitarną
jedność uprawowo-siewną, wydajną i prostą w obsłudze,
a jednocześnie pozwalającą na bezpieczny transport po
drogach.
Na wstępie wały przednie (strunowe gładkie), niwelują
nierówności po orce.
Dwa rzędy zębów sprężystych intensywnie mieszają
strukturę ziemi, wyrównując ją.
Trzecia sekcję stanowi wał doprawiająco-zagęszczający,
który odpowiednio przygotowuję glebę przed zasiewem.
Maszyna wzbogacona w hydrauliczny wysięgnik (hydropack) opartej na dwóch cylindrach daje dużo stabilności
przy pozycji pionowej, jak i przy siewie.
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PODORYWKA

BRONA TALERZOWA
CIĘŻKA
TYP „HEAVY”

Maszyna umożliwiająca efektywne ścięcie i wymieszanie
dużej ilości resztek pożniwnych, łąk, ugorów.

Szerokość [m]

2,5

2,7

3,0

3,5

4,0

Liczba talerzy [szt]

20

22

24

28

32

Podgięcie talerzy rozlokowanych na dwóch sekcjach
o kąt 18°, umożliwia głęboką agresywną penetrację kilkunastocentymetrowej warstwy gleby.

Zapotrzebowanie
mocy [km]

80-110

90-120

100130

110150

120160

WAGA [kg]

1100

1200

1300

1400

1500

Zagregowane z maszyną wały doprawiające, umożliwiają zagęszczenie warstwy ziemi, przygotowując teren pod
orkę lub zasiew.

Wydajność ha/h

1,8-2,6

2,0-2,7

2,2-3,0

2,3-3,5

2,5-4,0

Zastosowane amortyzatory gumowe, efektywnie wpływają na brak uszkodzeń piast i talerzy w trakcie pracy, jak
i na drgania całej maszyny w trudnych warunkach.
Wyznacznikiem wysokiego standardu naszych maszyn są
piasty bezobsługowe.

OPCJE:
Wał tylny Packer, Wał daszkowy 500mm
Piasta bezobsługowa PBF/OFAS
Piasta przykręcana obsługowa

Regulowane ekrany boczne zapobiegają przesypowi ziemi poza sekcje talerzy.
Potencjalny nabywca pozwolić może sobie na szeroki
dobór wałów doprawiających glebę przed zasiewem.
Brona talerzowa spełnia przepisy dopuszczenia maszyny
do ruchu drogowego. Wersja 3,0 m wzbogacona jest w
składane, boczne talerze, które wpływa na skrócenie całkowitego obrysu maszyny.

6

• Dwa rzędy talerzy typ C – 560 mm
• Zabezpieczenie słupic amortyzatorem gumowym
180x35,
• Odstęp między rzędami talerzy – 850 mm,
• Piasta obsługowa,
• Wał rurowy 500 mm
• Regulowane ekrany boczne.
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Szerokość [m]

1,8

2,0

2,2

2,5

2,7

3,0

Liczba talerzy [szt]

14

16

18

20

22

24

Zapotrzebowanie
mocy [km]

45-65

50-70

60-80

70-90

80-100

90-110

WAGA [kg]

650

750

850

950

1050

1150

Wydajność ha/h

1,4-2,0

1,6-2,0

1,8-2,4

2,0-2,6

2,1-2,9

2,2-3,2

PODORYWKA

BRONA TALERZOWA
MEDIUM
„COMPACT”

Maszyna umożliwiająca efektywne ścięcie i wymieszanie dużej ilości resztek pożniwnych, łąk,
ugorów, przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej
masy i wytrzymałości.
Brona idealnie pasuje do traktorów o mocy przekraczającej 65 KM

Podgięcie talerzy rozlokowanych na dwóch sekcjach
o kąt 18°, umożliwia głęboką agresywną penetrację kilkunastocentymetrowej warstwy gleby.

OPCJE:
Wał tylny Packer, Wał daszkowy
Talerze 560
Wał rurowy 500mm
Piasta bezobsługowa PBF/OFAS
Piasta przykręcana obsługowa

• Dwa rzędy talerzy typ C -510 mm
• Zabezpieczenie słupic amortyzatorem gumowym
180x35,
• Odstęp między rzędami talerzy – 75 cm,
• Piasta obsługowa,
• Wał rurowy,
• Regulowane ekrany boczne.

Zagregowane z maszyną wały doprawiające, umożliwiają
zagęszczenie warstwy ziemi, przygotowując teren do pod
orkę lub zasiew.
Zastosowane amortyzatory gumowe, efektywnie wpływają na brak uszkodzeń piast i talerzy w trakcie pracy, jak
i na drgania całej maszyny w trudnych warunkach.
Wyznacznikiem wysokiego standardu naszym maszyn są
piasty obsługowe, nie wymagające konserwacji.
Regulowane ekrany boczne zapobiegają przesypowi
ziemi poza sekcje talerzy.
Potencjalny nabywca pozwolić może sobie na szeroki
dobór wałów doprawiających glebę przed zasiewem.
Brona talerzowa spełnia przepisy dopuszczenia maszyny do ruchu drogowego. Wersja 3,0 m wzbogacona jest
w składane, boczne talerze, które wpływają na skrócenie
całkowitego obrysu maszyny.
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PODORYWKA

BRONA TALERZOWA
LEKKA „SIMPLY”

Maszyna umożliwiająca efektywne ścięcie i wymieszanie dużej ilości resztek
pożniwnych, łąk, ugorów. Brona pasuje
do traktorów o mocy przekraczającej
45 KM.
Podgięcie talerzy rozlokowanych na
dwóch sekcjach o kąt 18°, umożliwia
głęboką agresywną penetrację kilkunastocentymetrowej warstwy gleby.

Szerokość [m]

1,6

1,8

2,0

2,2

2,5

2,7

3,0

Liczba talerzy [szt.]

12

14

16

18

20

22

24

Zapotrzebowanie
mocy [km]

45-55

50-65

55-75

60-80

70-85

80-95

85-100

Waga [kg]

600

650

720

800

850

920

1000

Wydajność ha/h

1,2-1,8

1,4-2,2

1,6-2,4

1,8-2,4

1,9-2,6

2,1-2,7

2,2-3,0

Zagregowane z maszyną wały doprawiające, umożliwiają
zagęszczenie warstwy ziemi, przygotowując teren do pod
orkę lub zasiew.
Zastosowane amortyzatory gumowe, efektywnie wpływają na brak uszkodzeń piast i talerzy w trakcie pracy, jak
i na drgania całej maszyny w trudnych warunkach.
Wyznacznikiem wysokiego standardu naszym maszyn są
piasty bezobsługowe, nie wymagające konserwacji.
Regulowane ekrany boczne zapobiegają przesypowi ziemi poza sekcje talerzy.
Potencjalny nabywca pozwolić może sobie na szeroki dobór wałów doprawiających glebę przed zasiewem.
Brona talerzowa spełnia przepisy dopuszczenia maszyny
do ruchu drogowego. Wersja 3,0 m wzbogacona jest w
składane, boczne talerze, które wpływają na skrócenie
całkowitego obrysu maszyny.
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OPCJE:
Wał tylny Packer, Wał Daszkowy 500 mm
Piasta bezobsługowa PBF/OFAS
Piasta przykręcana obsługowa

• Dwa rzędy talerzy typ C – 560 mm
• Zabezpieczenie słupic amortyzatorem gumowym
180x35,
• Odstęp między rzędami talerzy – 850 mm,
• Piasta obsługowa,
• Wał rurowy 500 mm
• Regulowane ekrany boczne.
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Pojemność [l]

600

800

1000

1200

WAGA [kg]

180

185

190

200

Wymiary [m] szer/
dł/wys

1,4/1,2/1,0

1,4/1,2/1,12

1,4/1,2/1,26

1,4/1,2/1,32

Przeznaczony do powierzchownego wysiewu materiałów sypkich, tj. nawozy mineralne granulowane, na polach uprawnych,
pastwiskach, łąkach lub ścierniskach.
Lekka i wytrzymała konstrukcja maszyny
pozwala na całkowite wykorzystanie objętości załadunkowej.
Skrzynia rozsiewacza występuje w wersjach
malowanej proszkowo oraz ocynkowanej.

OPCJE:
Plandeka 1400x1200
Zbiornik w wersji ocynkowanej
Wałek WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym

•
•
•
•

NAWOŻENIE

ROZSIEWACZ
2-TARCZOWY
NAWOZÓW
STANDARD

Przekładnia żeliwna 450 mm
Dwa dyski rozsiewające, cztery łopatki,
Otwieranie manualne i hydrauliczne,
Wewnątrz zbiornika siatka krusząca zbrylony
nawozów
• Wysiew 6-24 m.

Elementy robocze maszyny wykonane są w wysokiej jakości elementów kwasoodpornych, wpływającej na wieloletnią ochronę przed korozją.
Zastosowany w maszynie hydrauliczny cylinder, pozwala
na komfortowe otwieranie i zamykanie zasuw wysypu nawozu, bez konieczności opuszczania pozycji operatora.
Mechanizmem przekazującym moc na elementy robocze jest żeliwna przekładnia typ ‘Amazone’ o obrotach
540/min, której równo i optymalnie aplikuje nawóz na
powierzchni wysiewu.
Szerokość wysiewająca 6-24 m, sprawdza się przy każdym areale, bez względu na jego powierzchnię.
Kosz zasypowy wzbogacony jest w siatkę, kruszącą zbrylony nawóz.
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NAWOŻENIE

ROZSIEWACZ 2-TARCZOWY
NAWOZÓW
PREMIUM

Przeznaczony
do
powierzchownego wysiewu materiałów
sypkich, tj. nawozy mineralne
granulowane, na polach uprawnych, pastwiskach, łąkach lub
ścierniskach.

Pojemność [l]

800

1000

1200

1500

WAGA [kg]

200

210

220

240

Wymiary [m] szer/
dł/wys.

1,75/1,35/0,9

1,75/1,35/1,02

1,75/1,35/1,15

1,75/1,35/1,4

Lekka i wytrzymała konstrukcja maszyny pozwala na całkowite wykorzystanie objętości załadunkowej.
Stożkowa skrzynia rozsiewacza występuje w wersjach
malowanej proszkowo oraz ocynkowanej.
Jedno-zsypowa konstrukcja zbiornika rozsiewacza pozwala na pełny wysiew zawartości zbiornika, bez ingerencji użytkownika.
Elementy robocze maszyny wykonane są w wysokiej jakości elementów kwasoodpornych, wpływającej na wieloletnią ochronę przed korozją.
Zastosowany w maszynie hydrauliczny cylinder, pozwala na komfortowe otwieranie i zamykanie zasuw wysypu
nawozu, bez konieczności opuszczania pozycji operatora.
Mechanizmem przekazującym moc na elementy robocze
jest stalowa przekładnia typ ‘Rauch’ o obrotach 540/min,
której równo i optymalnie aplikuje nawóz na powierzchni
wysiewu. Przekładnia posiada mieszadło wolnego obrotu, zapobiegającej tworzeniu ‘mączki nawozowej’ w dnie
kontenera zasypowego.
Szerokość wysiewająca 8-18 m, sprawdza się przy każdym areale, bez względu na jego powierzchnię.
Kosz zasypowy wzbogacony jest w siatkę, kruszącą zbrylony nawóz.
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OPCJE:
Plandeka 1725x1400
Wałek WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym

• Przekładnia żeliwna typ „BOX”, wyposażone
w mieszadło wolnego obrotu
• Dwa dyski rozsiewające, cztery łopatki,
• Otwieranie manualne i hydrauliczne,
• Wewnątrz zbiornika siatka krusząca zbrylony
nawozów
• Wysiew 8-18 m.
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ZIELONKOWE

ZGRABIARKA KARUZELOWA

Szerokość [m]

3,6

4,2

WAGA [kg]

450

600

Wydajność ha/h

3,2-4,0

3,8-4,5

Maszyna wykorzystywana w pracach przy zbiorze zielonki. Żeliwna przekładnia uzbrojona w 9 lub 11 odpowiednio wygiętych, ramion, których styczne ułożenie na przekładni pozytywnie wpływa na właściwe układanie pokosu.
OPCJE:
Wałek WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym
Koło kopiujące

Dokładny i czysty zbiór materiału z zielonki osiąga się
dzięki specjalnie wyprofilowanym palcom grabiącym oraz
pływającemu przedniemu zaczepowi TUZ. Skręt zaczepu
maszyny odbywa się w płaszczyźnie 0-10°.
Tandemowy, regulowany układ jezdny zapewnia idealne
kopiowanie terenu. Lekka konstrukcja umożliwia mały
nacisk na podłoże. Maszyna posiada blokady ruchu przekładni w czasie przejazdu.

•
•
•
•
•
•

Skrętny zaczep,
Amortyzacja ruchów maszyny,
Tandem, cztery koła jezdne,
Fartuch odcinający pokos,
9 ramion grabiących, 3 palce na ramieniu
Blokada ruchu ramion podczas transportu.

MASZYNY ROLNICZE

11

MASZYNY ROLNICZE

Dane Teleadresowe
Janpol Krzysztof Jankowski
ul. Łomżyńska 33
18-312 Rutki – Kossaki
tel.: (+48) 505 732 809
e-mail: handel@janpol.agro.pl
tel.: (+48) 86 270 12 23
e-mai: biuro@janpol.agro.pl
tel.: (+48) 509 955 085
e-mai: serwis@janpol.agro.pl

www.janpol.agro.pl

