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Ursus przeniesie cię w przyszłość na Agrotech 2018

Ursus SA, największy polski  producent maszyn i  ciągników rolniczych, podczas Międzynarodowych
Targów  Techniki  Rolniczej  AGROTECH  zaprezentuje  nową  odsłonę  ciągnika  C-380,  nowy  model
ciągnika C-350 B oraz C-335 B. Obecność w Kielcach zainauguruje obchody 125-lecia istnienia firmy.
24. edycja Agrotech odbędzie się  w dniach 16-18 marca br. 

Szeroka oferta wystawiennicza Ursusa ma zainaugurować przypadającą w tym roku rocznicę 125-lecia
istnienia firmy. W Kielcach zostanie zaprezentowany między innymi nowy model ciągnika C-350, mający
zastąpić  model  C-  5044.   Nowa wersja  jest  tańsza  i  posiada  więcej  opcji  w  porównaniu  ze  swoim
poprzednikiem.  Kolejnym  modelem  będzie  dobrze  znany  C-380.  Pojazd  ten  przy  wszystkich  swoich
możliwościach jest  równocześnie  ekonomiczny i  przyjazny dla  środowiska.  Prezentowany w Kielcach
model został wyposażony w silnik marki Kohler (dawne Lombardini), charakteryzujący się najmniejszym
zużyciem  paliwa  w  klasie   75  (ciągniki  konne),  wyprodukowany  przez  jednego  z  największych
producentów silników na świecie.  Dzięki  takiemu rozwiązaniu ciągnik otrzymał nową maskę,  jeszcze
bardziej zwiększającą widoczność operatora. Kolejny traktor serii C model C-385, zmienił silnik, skrzynię
przekładniową,  most  napędowy tylni  i  przedni.  To topowa maszyna,  mająca  sprostać oczekiwaniom
nawet najbardziej wymagających użytkowników. 

W trakcie targów Ursus zaprezentuje także modele C-335 B oraz C-350 B. Obie maszyny są zapowiedzią
produkcji kategorii małych lekkich ciągników używanych do różnego rodzaju drobnych prac zarówno w
gospodarstwie jak i komunalce. Tego typu ciągniki z powodzeniem używane są również w stadninach
koni,  małych  sadach,  ale  również  i  w  dużych  gospodarstwach  rolnych  gdzie  istotną  rolę  odgrywa
zwrotność  pojazdu.  Dzięki  niewielkim  gabarytom  i  niskiej  masie  własnej  znacząco  skraca  się  czas
poświęcany na manewry,  co wpływa na wydajność  i  efektywność  pracy.  Na korzyść  tych pojazdów
przemawia bardzo mały promień skrętu, dzięki zastosowaniu przedniej osi z przekładnią kątową. Poza
tymi ciągnikami  Ursus zaprezentuje również dobrze znane ciągniki w mocach od 90 do 110 KM, a także
prasy, przyczepy, rozrzutniki, zgrabiarkę i przetrząsacz karuzelowy znajdujące się w stałej ofercie spółki. 



Udział  w  wydarzeniu  tej  rangi  wpisuje  się  w  przypadającą  w  tym  roku  rocznicę  125-lecia  firmy.
Przygotowane  stoisko  będzie  odwzorowaniem  idei,  która  prowadzi  do  łączenia  tradycji  z
nowoczesnością.  Nowa  oferta  łączy  w  sobie  wieloletnie  upodobania  polskich  rolników  z  bieżącym
zapotrzebowaniem. 

Z myślą o targach AGROTECH Ursus przygotował wyjątkowe stoisko z hasłem przewodnim  „Przenieść
się w przyszłość Ursusa”. To właśnie na nim za sprawą okularów VR goście targów przeniosą się do
wirtualnej rzeczywistości, gdzie czekać będzie na nich najnowszy pomysł polskiego producenta – ciągnik
przyszłości.
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Ursus  S.A.  to  największy  polski  producent  ciągników  i  maszyn  rolniczych  oraz  lider  segmentu
elektromobilności z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa. Spółka oferuje
szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie.
Produkty Ursusa odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję
polskiej  motoryzacji  z  nowoczesnością  i  światową  jakością.  Równolegle  spółka  z  sukcesem  rozwija
segment  transportu  miejskiego  oferując  ok.  10  modeli  autobusów  i  trolejbusów  miejskich,  w  tym
autobusy  elektryczne  i  hybrydowe.  W  br.  spółka  wygrała  dwa  przetargi  na  dostarczenie  środków
transportu  miejskiego  do  Torunia  i  Warszawy.  W  ramach  podpisanych  umów  spółka  dostarczy  15
autobusów, z możliwością dodatkowego zwiększenia zamówienia o kolejnych 5 autobusów.

Spółka  posiada  obecnie  trzy  zakłady  produkcyjne:  w  Dobrym  Mieście,  w  Opalenicy  i  największy  w
Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie około 800 osób. Ursus produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka
tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie. 



Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i
laboratorium badawczo-rozwojowe. Ursus R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz
z  Wojskową  Akademią  Techniczną  w  Warszawie  przy  opracowywaniu  nowatorskich  rozwiązań
technologicznych.  Zarząd  chce  wykorzystać  ponad 120-letnią  tradycję  marki  oraz  potencjał  polskich
inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Produkty Ursusa docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy
Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to
ciągniki marki Ursus. W ostatnich latach Ursus należy również do czołówki polskich eksporterów do
Afryki. W 2013 r. – w ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim – Grupa zawarła umowę ze
spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysięcy ciągników, wyposażenie centrów serwisowych, dostawę
części zamiennych do ciągników oraz szkolenia. 26 sierpnia 2015 r. Ursus podpisał kolejny kontrakt na
dostawę ciągników,  przyczep i  części  zamiennych  do transportu  trzciny cukrowej  z  firmą  Ethiopian
Sugar  Corporation  (ESC).  Umowę  na  łączną  kwotę  30,7  mln  USD  powiększono  zamówienie
dodatkowych 27 ciągników i 54 przyczep o łącznej wartości 5 mln USD. Zlecenie zostało zrealizowane do
końca  III  kw.  2016  r.  Umowa  z  ESC  to  już  drugi  afrykański  kontrakt  dla  Ursusa,  efekt  wygranego
przetargu,  w  którym  oferta  techniczna  i  finansowa  Ursusa  uzyskała  najwyższą  ocenę.  Z  kolei  w
październiku 2015 r. Ursus zawarł kontrakt w Tanzanii na dostawę 2400 ciągników, oprzyrządowania i
części zamiennych, a także wyposażenie hali  montażowej i  serwisu na kwotę 55 mln USD. Pierwsze
wysyłki w ramach kontraktu zostały zrealizowane w III kw. 2016 r. Kolejne wysyłki będą sukcesywnie
realizowane  w  kolejnych  okresach,  co  będzie  miało  niewątpliwie  pozytywny  wpływ  na  wyniki
finansowe Spółki.


