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lakkos kft. G szektor
948

2730 Albertirsa, Szentmártoni út 60. 
Telefon: (36) 53/386-854 Mobil: (36) 30/8562-266
Web: www.lakkos.hu  E-mail: lakkos@trakik.hu

Tevékenység: A Lakkos Kft. a kizárólagos forgalmazója a Hattat traktoroknak, Solano Horizonte vetőgépeknek és szántó-
földi vegyszerezőknek, valamint a Repossi takarmánykezelő gépeknek és a Lozova talajmunkagépeknek. Cégünk ezenfelül 
saját gépek gyártásával is foglalkozik, LKS márkanév alatt gyártunk és forgalmazunk ekéket, kompaktorokat, cambridge 
hengereket és tárcsákat egyaránt. Ezen felül állunk rendelkezésükre, ha megbízható minőségű MTZ alkatrészre van szüksé-
gük, vagy bármilyen szaktanácsadásra, segítségre. Keresse országos értékesítői hálózatunkat: Kézár Zsolt Kelet - Magyaror-
szág +36 30 645 82 93, Sümegi Mihály Dél - Magyarország + 36 30 829 27 97, Tácej Zoltán Közép-Magyarország + 36 
30 889 93 47, ld. Tácej Zoltán Nyugat - Magyarország + 36 30 829 23 40 
társkiállító:
farkasagro Plusz kft.
5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 6/1.
Telefon: (36) 30/348-6962 E-mail: farkasagro@gmail.com
 (36) 30/349-8133
Tevékenység: Cégünk 2001 óta foglalkozik MTZ traktorok (32 - 220 LE) és 2014 óta CHERY-ZOOMLION (25 - 75 
LE) kertészeti kistraktorok kereskedelmével. Az új traktorok forgalmazása mellett, használt traktorok felvásárlásával és 
beszámításával is foglalkozunk. Munkagép kínálatunkból ügyfeleink mindig megtalálják a számunkra, és az erőgépük szá-
mára is az ideális szezonális gépeket; a talaj előkészítéstől, a vetésen és a betakarításon át, az őszi talajmunkákig. Emellett 
számtalan megoldást kínálunk önkormányzatok, vállalkozók, cégek anyagmozgatási feladatainak megoldására és közterü-
letek karbantartására. Munkagép kínálatunk a teljesség igénye nélkül: Metalwolf, Helti, Kühne, Bagodi, LETAK, Güttler 
talajművelő gépek; Trac-Lift, Stoll, Ferro-Flex homlokrakodók és munkaeszközeik; SPC, AGRION, Europa vetőgépek; 
Forrás, GARDEN SIET növényvédő gépek; SIP, FAZA, Sokoró szálastakarmány gépek; Metlafach, MBP, URSUS, Agrogép 
anyagmozgatás gépei. Az általunk forgalmazott erő-, és munkagépek alkatrész ellátását raktárkészletről biztosítjuk. Ügy-
feleink részére a finanszírozásban elsősorban az Ober Bank, a Merkantil Bank és a CIB Lizing Zrt-vel működünk együtt, 
de az ügyfél igénye szerint bármelyik más hitelintézettel is felvesszük a kapcsolatot. A kereskedelem mellett, saját szerviz 
műhelyben vállaljuk traktorok javítását, szervizelését és műszaki vizsgáztatását.

laPcom zrt. iii. csarnok
355

9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Telefon: (36) 30/777-2683 E-mail: marketing@delmagyar.hu

likra tierernÄhrunG Gmbh iii. csarnok
313

A 4021 Linz, Ignaz Mayer str. 12.
Telefon: 00 43 732 7764470 
Web: www.likra.com  E-mail: info@likra.com
Tevékenység: Likra takarmányozás - Az állattartók takarmányozási partnere. Késztápok, koncentrátumok, ásványi anya-
gok, premixek, speciális kiegészítők.

limousin és blonde d'aquitaine tenyészt. eGyesülete f szektor
803

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: (36) 1/412-5092 Fax: (36) 1/412-5099
    E-mail: limousin@freemail.hu

loGosol maGyarorszáG G szektor
921

8200 Veszprém, Acél u. 2.
Telefon: (36) 70/422-2407 Mobil: (36) 70/422-2440
Web: www.logosol.hu  E-mail: info@novitas-invest.hu
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Tevékenység: A LOGOSOL a fafeldolgozás területén alkalmazott egyedi gépeket és szolgáltatásokat fejlesztő és forgalma-
zó Svédországi központú vállalat. Innovatív és megfizethető áru megoldásainkkal már több mint 20 éve észrevehetően 
megváltoztattuk az erdőgazdálkodás és famegmunkálás arculatát. Termékeink egyszerű tervezésükről, megbízhatóságukról 
és hatékonyságukról ismertek. Termékeink és tartozékaink moduláris jellege azt jelenti, hogy a vásárlóink az üzleti vál-
lalkozásuk növekedésének megfelelő ütemben könnyen továbbfejleszthetik a tőlünk vásárolt eszközeiket. A 65 országban 
jelenlévő, a termékek választékában és a nyújtott szolgáltatásokban legszélesebb kínálat globális vezető szerepet biztosít 
számunkra az iparágunkban. Kérjük, szánjon rá időt, és ismerje meg a vállalatunkat! 

maGtár termeltető kereskedelmi kft. G szektor
923

5000 Szolnok, Kombájn u. 2.
Telefon: (36) 56/510-030 Fax: (36) 56/510-033
Web: www.magtarkft.hu  E-mail: marketing@magtarkft.hu
        www.ontozes-magtarkft.hu  magtar@magtarkft.hu

Tevékenység: A szolnoki székhelyű MAGTÁR Kft. közel 30 éve foglalkozik mezőgazdasági gépek forgalmazásával, pót-
alkatrész-ellátással, valamint az értékesített gépek teljes körű szervizelésével. A vállalat alapítása óta minőségi termékek 
forgalmazását és megbízható szolgáltatás nyújtását tűzte ki célul. Mindig fontos szempont volt a mezőgazdasági termelők 
egyedi igényeinek figyelembe vétele. Ez a szemléletmód és értékrend határozza meg az üzleti stratégiáját és mindenna-
pi munkáját. Fő törekvése a gazdálkodókkal és a beszállítókkal kialakított hosszú távú, bizalmon alapuló kapcsolat. A 
MAGYAR Kft. 2016. decemberétől a STEYR traktorok egyetlen hivatalos, közvetlen gyártói kapcsolattal és ezáltal teljes 
terméktámogatással rendelkező hazai forgalmazója. A CNH cégcsoporton belül a STEYR traktorok PRÉMIUM kategóriájú 
termékek, melyek a mai kor követelményeinek mindenben megfelelnek és a fejlesztésekben pedig élen járnak. A traktorok 
forgalmazása mellett a MAGTÁR Kft. kiemelt hangsúlyt fektet a magas színvonalú szerviz-és alkatrészellátásra is. A gazdák 
teljes körű kiszolgálását a Magtár Kft. országosan kiépített szervízhálózata, több mint negyed évszázados agrárgép-piaci ta-
pasztalata és területi képviselőinek szaktudása teszi lehetővé. A MAGTÁR Kft. munkatársainak szakértelmére a szántóföldi 
öntözés terén is számíthat. A vállalat számos öntözési beruházásban vett részt, a néhány gépből álló kisebb beszerzésektől 
az egészen nagy, több száz hektáros öntözésfejlesztési projektekig. A MAGTÁR Kft. mára az egyik legnagyobb öntözőgép 
forgalmazóvá nőtte ki magát Magyarországon. 

maGyar akvakultúra és halászati szakmaközi szervezet f szektor
814

1115 Budapest, Ballagi Mór utca 8.
Telefon: (36) 1/355 7019 Mobil: (36) 30/3613685
Web: www.magyarhal.hu E-mail: iroda@magyarhal.hu

Tevékenység: 2017-ben két szervezet egyesülésével megalakult a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, 
rövidített nevén: MA-HAL, melynek általános célja, hogy javítsa Magyarország területén a hal termékpálya szereplőinek 
a versenyképességét, ellássa a halászati és akvakultúra ágazat szakmai érdekképviseletét, hosszú távon elősegítse a hazai 
haltermelés fenntarthatóságát, elérje a halgazdálkodási tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megíté-
lését. A MA-HAL szorosan együttműködik az FM-mel, a MOHOSZ-szal és a NAK-kal. A XXV. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezõgazda Napokon a hazai halfaunát bemutató 22.000 literes óriásakváriummal és halas kóstolóval várjuk a kedves 
érdeklődőket.

maGyar állattenyésztők szövetséGe f szektor
806

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: (36) 30/206-0800  E-mail: masz@t-online.hu

maGyar charolais tenyésztők eGyesülete f szektor
802

3525 Miskolc, Vologda u. 3.
Telefon: (36) 46/412-265 

 (36) 46/506-763 E-mail: info@charolais.hu


