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O firmie

Firma ROL-BRAT powstała w 1982 r i jest jedną z pierwszych 
i czołowych firm zajmujących się kompleksową obsługą 
rolnictwa. Jest firmą rodzinną i działa na terenie woj. ma-
zowieckiego poprzez swoje oddziały: w Żabinie Karniewskim – siedziba główna, 
Bramkach k/Warszawy, Rzekuniu k/Ostrołęki, Węgrowie i w Hynowie k/Grójca.

Oferujemy kompleksową obsługę małych i dużych gospodarstw rolnych w zakresie 
sprzedaży maszyn rolniczych nowych jak i używanych łącznie z ich finansowaniem  
i ubezpieczeniem. Posiadamy w ofercie maszyny i ciągniki renomowanych marek  ta-
kich jak: John Debre, Kuhn, Vaderstad,  Manitou,  Strautman,  APV, Unia Group 
oraz wiele innych. 

Naszą mocną stroną jest autoryzowany i wyspecjalizowany serwis oferujący profesjo-
nalną obsługę w zakresie napraw gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych wszystkich 
marek, laureat  ogólnopolskiego konkursu „Serwis na medal”.

Do wszystkich oferowanych maszyn i ciągników posiadamy w sprzedaży bardzo sze-
roką gamę oryginalnych części zamiennych oraz zamienników oferowanych w na-
szych oddziałach a także poprzez sklep internetowy.

Uzupełnieniem naszej oferty są świadczone usługi rolnicze nowoczesnymi maszy-
nami rolniczymi z nawigacją satelitarną. Jesteśmy też prekursorem w wdrażaniu 

nowoczesnych i innowacyjnych technologii w zakresie 
rolnictwa precyzyjnego. Wysoka jakość oferowanego 
sprzętu, atrakcyjne finansowanie, szybka dostępność 
części zamiennych, doświadczony i fachowy serwis jak 
również wysoko wykwalifikowani doradcy handlowi to 
najważniejsze atuty charakteryzując naszą firmę. Dzięki 
tym zaletom zyskaliśmy zaufanie setek stałych klientów. 
Ich satysfakcja i lojalność jest dla nas motywacją do nie-
ustannego rozwoju w celu utrzymania naszych usług na 
najwyższym poziomie.

W roku 2022 r firma ROL-BRAT obchodzi 40-lecie swojej 
działalności. Doświadczenie to jest naszym wielkim atu-

tem w relacjach z klientem w czasie którego daliśmy się poznać jako firma profesjo-
nalna, rzetelna i godna zaufania. 

Za swoją działalność na rzecz rolnictwa firma ROL-BRAT  jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień  w kraju jak i za granicą.
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Wykwalifikowany personel 
z długoletnim stażem pra-
cy służy pomocą i fachową 
poradą. 

Zapraszamy do skorzysta-
nia z naszego sklepu inter-
netowego.

tel. 29 69 17 037 
29 69 11 420

sklepczęści@rol-brat.pl

www.sklep.rol-brat.pl

Dział Części

Części zamienne

Części zamienne to ponad 15 000 różnych 
pozycji w naszych magazynach

Oferujemy:

• Oryginalne części zamienne do ciągników i maszyn  
rolniczych oraz zamienniki

• Oleje i smary do ciągników

• Filtry oryginalne oraz zamienniki

• Pasy klinowe

• Folia, siatka
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Wieloletnie doświadczenie 

na rynku maszyn rolniczych 

wpływa na wysoki poziom 

obsługi serwisu. Zatrudnia-

my 24 wykwalifikowanych  

i doświadczonych serwisan-

tów, których umiejętności 

systematyczne podnoszo-

ne są poprzez szkolenia 

organizowane przez produ-

centów maszyn. 

Dysponujemy nowocze-

snym warsztatem ser-

wisowym wyposażonym 

w narzędzia niezbędne 

do wykonywania napraw  

i przeglądów oraz specja-

listycznymi samochodami 

serwisowymi.

Oferujemy 

• obsługę serwisową wszystkich marek

• naprawę akumulatorów hydraulicznych

• obsługę okresową klimatyzacji

• diagnostykę komputerową

• doradztwo techniczne

• zakuwanie pasów

• zakuwanie węży

• ostrzenie noży i wiele innych 

seRwis na Medal

tel. 29 69 11 920
serwis@rol-brat.pl

Dział Serwis
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Ciągniki serii 5E
Lekki ciągnik rolniczy z ekonomicznym silni-
kiem 3-cylindrowym o mocach od 58 do 75 
KM przeznaczony do prac pomocniczych  
w gospodarstwie ale i również w pracach 
komunalnych.

Ciągniki 5M
Ciągnik wielozadaniowy o mocach od 90 
do 115 KM z mocnym silnikiem o pojemno-
ści 4,5 l w wielu gospodarstwach będącym 
ciągnikiem głównym. Prosty, mechaniczny 
układ napędowy oraz przejrzysta konstruk-
cja gwarancją niezawodności.

Ciągniki 6M
Obecnie najpopularniejsza seria ciągników 
na polskim rynku. Zakres mocy od 90 do 
195 KM. Silniki 4 i 6 cylindrowe, cztery ro-
dzaje ram. Ciągnik który można dopasować 
do potrzeb każdego gospodarstwa (szero-
ki wybór specyfikacji oraz wiele poziomów 
komfortu).

Ciągniki 6R
Dla bardziej wymagających klientów, cią-
gnik o znacznie wyższym poziomie komfor-
tu oraz jeszcze większej możliwości specyfi-
kacji. Podobnie jak w przypadków serii 6M 
silniki 4 i 6 cylindrowe ale zakres mocy od 
110 do 250 KM.

Ciągnik serii 7R
Ciągniki o mocy od 250 do 350 KM prze-
znaczony zarówno do prac polowych jak  
i transportowych z nową generacją kabiny 
oraz najwyższym poziomie komfortu.

Ciągniki serii 8R
Ciężki ciągnik rolniczy przeznaczony do 
prac polowych w mocach nawet do 410 
KM z możliwością zamówienia zarówno 
jako ciągnik kołowy bądź gąsienicowy. Se-
ria ciągników o najwyższym poziomie kom-
fortu do miłego spędzania wielu godzin  
w kabinie.

CIągNIKI
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Ładowacze
Ładowacze czołowe John Deere są produko-
wane w tej samej fabryce co prasy zwijające 
John Deere we Francji. Ładowacze te są te-
stowane i dostosowywane do ciągników John 
Deere tak aby jak najdłużej cieszyć się ich pra-
cą. Ładowacze John Deere posiadają wiele 
poziomów specyfikacji oraz możliwości konfi-
guracji tak aby można je było dopasować do 
każdego klienta.

Prasy zwijające
W ofercie John Deere znajdują się prasy zwija-
jące stałokomorowe, zmiennokomorowe oraz 
prasoowijarki. Nowoczesna konstrukcja, inno-
wacyjne rozwiązania gwarantują długą i nie-
zawodną pracę. Wiele poziomów specyfikacji 
pozwala na dopasowanie maszyny zarówno 
dla usługodawcy jak i małego rolnika.

Opryskiwacze polowe
John Deere posiada w swojej ofercie opryski-
wacze zaczepiane o pojemności od 2400 do 
6600 l oraz opryskiwacze samojezdne, które 
mogą być wyposażone w belki polowe wy-
konane z tworzywa sztucznego nawet o sze-
rokości 36 m. Współpracując z najnowszymi 
technologiami rolnictwa precyzyjnego John 
Deere maszyny tę pozwalają 

Kombajny zbożowe
W ofercie producenta John Deere znajdują się 
zarówno kombajny klawiszowe jak i rotorowe 
z przyrządami żniwnymi o szerokościach robo-
czych od 4,2 do 13 m. Zwarte oraz wytrzymałe 
konstrukcje gwarantem długowiecznej pracy

Sieczkarnie samojezdne
Sieczkarnie polowe John Deere występują  
w mocach od 380 do 970 KM. Przestronna ka-
bina gwarantuje najwyższy poziom komfortu 
oraz doskonałą widoczność dookoła maszyny. 
Przejrzysty interfejs oraz łatwy dostęp do ele-
mentów eksploatacyjnych sprawia że codzien-
na obsługa przebiega sprawnie i szybko.

MASZYNY
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W Ofercie pOsiadamy

• mikrociągniki, ciągniki kompaktowe oraz 
ciągniki rolnicze

• kosiarki pchane oraz kosiarki samojezdne

• specjalistyczne urządzenia do pielęgnacji 
trawy (naturalna i sztuczna)

• kosiarki bijakowe

• kosiarki bijakowe na wysięgniku

• pojazdy użytkowe gator

• ładowarki teleskopowe

• zamiatarki

• odśnieżarki

• pługi śnieżne

• specjalistyczne maszyny komunalne

• wertykulatory, aeratory

• wozy asenizacyjne

• rozsiewacze nawozów,

• rozsiewacze piasku i soli

• rozdrabniacze do gałęzi

• przyczepy

OraZ 

• atrakcyjne finansowania fabryczne

• ubezpieczenia sprzętu 

• internetowy sklep części zamiennych – 
dostawa części w ciągu 24 h

• kompleksowa obsługa boisk piłkarskich, 
firm zakładających tereny zielone, firm 
utrzymujących drogi

• wynajem długoterminowy, Leasing  
maszyn

• serwis

MASZYNY KOMUNALNe 
I KOSIARKI
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Przyczepy rolnicze o ładowności od 8 do 17,1 tony 
przeznaczone do przewozu sypkich materiałów rol-
niczych

Przyczepa objętościowa do transportu sieczki  
i kukurydzy o ładowności 17 ton

Przyczepy skorupowe przeznaczone głównie 
do przewozu roślin okopowych o ładowności 
od 10 do 24 ton

Przyczepy do przewozu bel o ładowności od 9 do 19 ton
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Przyczepy samozbierające

Strautmann w ofercie posiada przyczepy 
samozbierające od 23 do 52 m³ (DIN)

• Zelon 23-31 m³
• Super-Vitesse 29-33 m³
• giga-Vitesse 32-42 m³
• Magnon 42-52 m³

Wiodący producent maszyn do karmienia bydła, zbioru zielonek, rozrzucania obornika oraz transportu

Przyczepy do transportu sieczki Giga-Trailer

• pojemność 38-52 m³

Wozy paszowe

• modele jedno, dwu, trzy ślimakowe oraz samojezdne 
w pojemnościach od 4 do 45 m³

Wycinaki do kiszonki

Rozrzutniki obornika

• dopuszczalna masa całkowita 7,5-34 t
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Manitou jest czołowym producentem ładowa-
rek rolniczych, w swojej ofercie posiada szeroką 
gamę ładowarek teleskopowych (MLT) oraz łado-
warek przegubowych (MLA). Ładowarki Manitou 
zostały skonstruowane tak, aby dokładnie odpo-
wiadały potrzebom profesjonalistów w rolnic-
twie. Manitou do maszyn oferuje linie kompaty-
bilnych osprzętów (łyżka rolnicza, łyżko-krokodyl, 
chwytak do balotów okrągłych, chwytak do balo-
tów owiniętych folią itd.).

Ładowarki przegubowe

Marka Manitou ma w swojej ofercie 
ładowarki przegubowe w mocach od 
25 do 75 KM natomiast modele tele-
skopowe mogą być nawet o mocy 145 
KM. Ładowarki te są w szerokościach 
zaczynających się od 1 m co sprawia 
że mogą pracować w bardzo ciasnych 
pomieszczeniach. 

Ładowarki teleskopowe-rolnicze

W tej gamie maszyn producent oferuje 
ładowarki wyposażone w system prze-
gubowy lub czterech kół skrętnych  
w mocach zaczynających się od 57 do 
140 KM. Różne rozmiary maszyn oraz 
szeroka paleta wyposażenia sprawia 
że można dobrać ładowarkę do każ-
dego gospodarstwa lub działalności. 
Ładowarki teleskopowe rolnicze w za-
leżności od modelu posiadają wysięgi 
robocze od 4 do 10 m oraz możliwości 
udźwigu od 2 do 4 ton.

Osprzęty do ładowarek

W ofercie Manitou jest dostępna 
pełna paleta osprzętów do ła-
dowarek: łyżki, różnego rodzaju 
chwytaki, wycinaki oraz widły. 
Bardzo dużo modeli gwarantu-
je możliwość dopasowania do 
indywidualnych potrzeb.

FINANSOWANIe
Aby nie obciążać portfela marka Mani-
tou wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
klientów.

• Pożyczka lub leasing nawet od 0%
• Udział własny od 0%
• Okres finansowania do 96 miesięcy
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W ofercie producenta Unia Sp. z o.o. znajdują się rozsiewacze 
zawieszane oraz zaczepiane.  Nowe modele RCW i RCWH cha-
rakteryzują się zarówno wysoką dokładności jak i dużą dokład-
nością w pokryciu poprzecznym. Maszyny standardowo są wy-
posażone w napęd mechaniczny ale mogą też być napędzane 
poprzez hydraulikę ciągnika.

Równomierny rozkład nawozów organicznych ta bardzo ważny czyn-
nik ekonomiczny procesu nawożenia. Prawidłowo wykonane nawoże-
nie gwarantuję optymalne wykorzystanie składników pokarmowych, 
łatwiejsze wymieszanie nawozu z glebą, brak ryzyka zapchania narzę-
dzi uprawowych. Najważniejszymi cechami są: szeroki adapter, duża 
średnica walców adaptera, równomierne podawanie materiału, pełna 
konstrukcja wannowa pozwala na utrzymanie konstrukcji w czystości.

W ofercie opryskiwaczy przyczepia-
nych są dostępne zbiorniki 2500, 
3000, 4000 i 5000 l. Bardzo nowo-
czesna konstrukcja oraz rozwiązania 
techniczne nie ustępujące konstruk-
cjom zachodnim produktom. Najważ-
niejszymi cechami są: niski środek 
ciężkości, Oprysk na podstawie GPS 
z możliwością indywidualnej kontroli 
rozpylaczy, Automatyczna oś skrętna 
– mniejsza ilość wygniecionych ro-
ślin na uwrociach, Duży rozwadniacz 
z  dwoma dyszami zapewniający do-
bre spłukanie ŚOR

W ofercie Unia Sp. z o.o. znajdują się 
pługi zagonowe, obracalne zawiesza-
ne oraz pół zawieszane z możliwością 
rozbudowy do 9 korpusów. Wielolet-
nie doświadczenie doprowadziło do 
skonstruowania wysokiej jakości pro-
duktu cieszącego się bardzo dobrą 
opinią wśród rolników.

ARES HP to ciężka brona talerzowa 
z hydraulicznie składaną ramą ramą. 
Wysoka masa pozwala na pracę  
w warunkach dużej ilości materii or-
ganicznej. Duży rozstaw między tale-
rzami (120 cm) pozwala na łagodny 
przepływ materii organicznej, w mo-
delach XXL talerze robocze są o śred-
nicy aż 660 mm. Duże koła podporo-
we gwarantują bezpieczny transport 
na drogach oraz łatwe manewrowa-
nie na polu.
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Wozy asenizacyjne 

w pojemnościach od 2 500 
do 30 000 litrów. W ofercie 
producenta znajdują się 
wozy o konstrukcji samono-
śnej lub ramowej z zawie-
szeniem jednoosiowym, 
dwuosiowym oraz tridem. 
Wozy asenizacyjne dopaso-
wane są pod indywidualne 
potrzeby klienta, posia-
dają również możliwość 
doposażenia w aplikatory 
gnojowicy naglebowe lub 
doglebowe. 

Rozsiewacze uniwersalne 

w ładownościach: 2; 4; 7; 10; 12,5 ton. 
Mogą być przeznaczone do rozsiewania 
nawozów, wapna i innych materiałów. 
Producent posiada bogatą ofertę wy-
posażenia dodatkowego dopasowaną 
do indywidualnych potrzeb użytkow-
ników. Rozsiewacze mogą posiadać 
napęd mechaniczny lub hydrauliczny. 

POMOT Chojna jest czołowym polskim producentem wozów aseni-
zacyjnych, rozsiewaczy oraz maszyn komunalnych. 
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Siewniki punktowe Tempo

• wersje zawieszane lub ciągnione od 4 do 24 sekcji 

wysiewających

• połączenie precyzji siewu i wydajności 

• nadciśnieniowy układ dozujący umożliwiający precyzyj-

ną pracę z dużą prędkością

• możliwość wysiewu różnych roślin 

Zestawy uprawowo siewne 

Zestawy uprawowo-siewne 

Vaderstad cechuje precyzja 

siewu oraz wysoka wydajność

• system dozowania nasion 

mechaniczny lub pneuma-

tyczny

• szeroka gama modeli  

od 3 do 9 metrów szero-

kości

• sekcja uprawowa tale-

rzowa

Agregaty talerzowe Carrier

• modele zawieszane lub ciągnione

• szerokość robocza od 3 do 12,2 metrów

• żywotne talerze uprawowe o średnicy od 450mm  

do 610mm

Wały uprawowe
Szerokość robocza  

od 4,5 do 12,3 m

Maszyny uprawowe 

Kultywatory
• przeznaczone do pracy w najcięższych warunkach, 

wysoka wytrzymałość  

• szeroka gama modeli w szerokościach roboczych od  

3 do 9 metrów 

• wersje zawieszane lub ciągnione

• zabezpieczenie sprężynowe lub hydrauliczne

• odkładnie MixIn umożliwiające doskonałe kruszenie  

i mieszanie gleby
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INNI PRODUCeNCI
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W ofercie

• siew trawy i kukurydzy 
• zbiór zbóż i kukurydzy na ziarno
• zbiór traw i kukurydzy na kiszonkę
• belowanie słomy i trawy na kiszonkę
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ROL-BRAT Oddział Bramki
ul. Łódzka 45
Bramki, 05-870 Błonie
tel.: 508 518 349
e-mail: bramki@rol-brat.pl
części zamienne:
tel.: 22 725 61 86
e-mail: czesci.bramki@rol-brat.pl

ROL-BRAT S. i W. Załęscy Sp. j.
Żabin Karniewski 39, 06-425 Karniewo 
tel.: 29 69 17 030 
e-mail: rol-brat@rol-brat.pl

ROL-BRAT Oddział Rzekuń
ul. Kolonia 16c
07-411 Rzekuń
tel.: 501 429 900
e-mail: rzekun@rol-brat.pl
części zamienne:
tel.: 29 691 16 55
e-mail: czesci.rzekun@rol-brat.pl

ROL-BRAT Oddział Węgrów
ul. T. Kościuszki 100
07-100 Węgrów
tel.: 513 140 301
e-mail: wegrow@rol-brat.pl
części zamienne:
tel.: 25 792 35 47
e-mail: czesci.wegrow@rol-brat.pl

ROL-BRAT Odział Grójec
Wkrótce otwarcie nowego oddziału 
w Grójcu

40 lat
doświadczenia

REALIZUJEMY IDEE
NOWOCZESNEGO ROLNICTWA

DOŚWIADCZENIE
I JAKOŚĆ

www.rol-brat.pl

RZEKUŃ

WĘGRÓW

GRÓJEC

BRAMKI

ŻABIN

Nowy Oddział


