ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПОСЛУГИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Ми розробляємо ефективні рішення, щоб допомогти фермерам, які займаються сільським господарством, підвищити
продуктивність, оптимізувати використання водних ресурсів та зменшити використання добрив і пестицидів на основі
аналізу даних.
За допомогою рішення для управління зрошенням від Agurotech, фермер отримує точну рекомендацію: коли, де та в
якій кількості необхідний полив, залежно від типу ґрунту та сорту культури.

ПРОВІДНА КОМПАНІЯ ІЗ ПРОФІЛЮВАННЯ
Вже майже 20 років постачає машини для обробки листового металу з рулонів за індивідуальними проєктами по всьому
світу. Pasterkamp визнана у всьому світі як провідна компанія із профілювання. Це стосується як невеликих профілів, так і
ширших панелей із рулону.
Разом зі своїми клієнтами ми обираємо обладнання, яке як найкраще підходить для їхнього виробництва.

ЗАКОХАНІ В КАРТОПЛЮ

Більше п'ятнадцяти років компанія «Агріко Україна» є представником лідера картопляного ринку - кооперативу Agrico.B.V.
і постачає якісну насіннєву картоплю з Нідерландів українським фермерам.
Ми створили торгову марку "PAPAS", під якою постачаємо нашу картоплю в мережі та ресторани, бо хочемо, щоб смачна
картопля була в кожному домі.
Картопля для варіння, картопля для смаження, картопля для запікання та фрі - Viva Los Papas!

ТОЛСМА ТЕКНІК ТОВ

TOLSMA TECHNIK LLC

TOLSMA

Комплексні рішення і компоненти для систем зберігання картоплі, цибулі, моркви, буряку, капусти. Вентиляційні і
охолоджувальні системи (стаціонарні або пересувні) для зберігання насипом, в контейнерах, системи примусової і
просторової вентиляції. Також рішення для перереробки плодоовочевої продукції, в тому числі заморожування та
сушка.

GRISNICH

Обладнання для доробки овочів: лінії по калібруванню, мийці, поліруванню, шліфуванню, зважуванню, пакуванню,
транспортуванню всередині сховища і т.ін.

KIREMKO

Картопля фрі, як заморожена, так і свіжа, картопляні чіпси, пластівці, снеки та багато інших картопляних страв
потребують певної процедури обробки. Компанія Kiremko виробляє технологічні лінії, базуючись на високій якості
кінцевого продукту.

SORMAC

Sormac - є провідним світовим розробником та виробником машин та ліній для переробки свіжих овочів та
фруктів. Компанія має високі результати у виробництві обладнання для чищення картоплі, моркви та цибулі, і є
найбільш прогресивним постачальником систем миття та сушіння (делікатного) листяних салатів.

JASA Packaging Solutions

JASA Packaging Solutions розробляє інноваційні, якісні та функціональні пакувальні машини. Ми є вашим
партнером-спеціалістом у розробці вертикальних пакувальних машин, машин для обертання упаковок картонним
чохлом, комплексних зважувальних та пакувальних ліній.

