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tanúsítványok elkészítésével foglalkozó professzionális mérnöki vállalkozás. artnereink között megtalálható számos KKV, 
nagyvállalat, Önkormányzatok, Minisztériumok. Az állam 2017-től a vállalkozások számára energihatékonysági beruhá-
zások esetén adókedvezményt biztósit. Partnereink részére az elkészítjük az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges 
jogszabályokban rögzített energia mérlegeket, hatóság felé a jelentési kötelezettségeket. (Auditok, Szakreferensi tevékenysé-
gek), valamint a számla monitorozásokat is. Az energia csökkentés közös érdek. Forduljanak hozzánk bizalommal! www.
energycontrol.hu 

salvana KFT. II. CsarnoK
204

1213 Budapest, Mária Királyné útja 207.
Telefon: (36) 30/992-4668 E-mail: salvanakft@gmail.com
Web: www.salvana.hu

Tevékenység: Cégünk 1994 óta segíti azokat az állattartókat, akik előnyben részesítik a minőségi 
takarmányozást. A Kft. a németországi Salvana GMBH által gyártott takarmánykiegészítőket forgalmazza, amelyeket si-
kerrel használnak a magyarországi szarvasmarha-, ló-, juh-, sertés- és kutyatartók.  Ezek között megtalálhatóak az anyatej 
helyettesítésére szolgáló tejporok, premixek, toxinkötő, vitamin- és ásványi anyag kiegészítők, jutalomfalatok, nyalótálak, 
tápok, müzlik,stb. Igyekszünk a partnereink segítségében lenni és támogatni minden olyan takarmányozási probléma 
megoldásában, amelyhez nem szükséges gyógyszeres beavatkozás, illetve előnyben részesítjük a hiánybetegségek ki-
alakulásának megelőzését. A Kft. az évek során többször vett részt az állatkertek tenyésztési-programjainak segítésében 
különböző szaporodásbiológiát javító kiegészítőkkel, melyek segítségével több, fogságban nehezen szaporodó állat hozott 
világra életképes utódokat.

sano-MoDErn TaKarMÁnYoZÁs KFT. E sZEKTor
703

2949 Csém, Külterület 069/6.
Telefon: (36) 34/556-700 Fax: (36) 34/556-719
 (36) 30/300-7553 E-mail: zsigmond@sano.hu
 (36) 30/300-7559            forras.daniel@sano.hu
Web: www.sano.hu  

Tevékenység: A Sano az ásványi kiegészítők, premixek és tejpótlók specialistája. A Sano a legnagyobb német gyártó, több 
európai országban piacvezető. Magyarországi részaránya rohamosan növekszik. A Sano célja, hogy korszerű termékkel és 
szakmai tanácsadással az állatokat egészségesen, nyereségtermelően takarmányozza.

sC FarMTECh srl g sZEKTor
922

Calea Bucuresti, 115 B, Saftica jud. ilfov. 077015
Telefon: 004021 352 9308 E-mail: giorgianaferchedau@farmtech.ro

Web: www.farmtech.ro

Tevékenység: A Farmtech Magyarország Kft. teljes körű állattenyésztési és rakodógép csomagot kínál önnek: Schaffer 
homlokrakodók, Teagle bálabontó, -aprító gépek, Garant Kotte tartálykocsik, Chioda pótkocsik és trágyaszórók, Goweil 
körbálázók, bálacsomagolók. Schaeffer rakodógépek előnyei: akár 30%-kal több toló-, szakító- és emelőerő, a vezetőülés-
ből tökéletes körbelátás és rálátás a munkaeszközre, igény szerinti méretvariációk. A partnereinkkel együtt nagy tapasz-
talattal rendelkezünk biztonságos magas szintű eladást, javítást és ellenőrzést, cserealkatrész forgalmazást, biztonságos 
minőségű terméket ajánlunk.

sChauEr agroTronIC gMbh.       C sZEKTor
502

A-4731, Prambachkirchen, Passauer str. 1.   
Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Barack u. 1.
Telefon: (36) 20/374-4879, +43 72772326 Fax: +43 72772326
Web: www.schauer-agrotronic.com E-mail: b.bogar@schauer-agrotronic.com
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Tevékenység: Schauer Agrotronic több, mint 60 éve egyike Európa vezető állattartás technológia és takarmányozási be-
rendezések gyártóinak. Speciális szakértelem felelős a vásárlóink körében való sikerért, mely a megfelelő és gazdaságos 
tervezést és kivitelezést jelenti szarvasmarha, sertés és ló tartástechnológia területén. A felhasználásra kerülő magas minő-
ségű és tartós alkatrészek valamint a biztonság és gazdaságosság az alapja vásárlóink megelégedettségének. A folyékony 
takarmányozás, Compident kocatakarmányozó állomás, száraztakarmányozás és Spotmix többfázisú maradványmentes 
takarmányozó rendszer területén számtalan szabadalom biztosítja a Schauer nemzetközi takarmányozás technológiai piac 
vezető szerepét. Schauer trágyakihúzó rendszere 40 év tapasztalata alapján tökéletesedett.

sEED-IMEx KFT.  III. CsarnoK
346

2870 Kisbér, Komáromi út 89.
Telefon: (36) 34/354-094 Mobil: +36 30/578-0260
Web: www.seedimex.com  E-mail: lfarkas@seedimex.com
Tevékenység: A Seed-Imex Kft. a cseh Farmet a.s. vállalat magyarországi forgalmazójaként a világ élvonalába tartozó 
takarmányextrudereket és növényolaj préseket kínál. Működő hazai referenciákkal rendelkező kínálatunk a saját takar-
mány előállítására szánt egyedülálló gépektől az automata vezérléssel ellátott komplett nagyüzemi technológiákig ter-
jed. A vevők igényei szerint kialakított technológiák lehetőséget adnak több komponensű kész takarmány előállítására 
akár már kisüzemi körülmények között is. A technológia vezérlése képes a receptúrák tárolására, és lehetőséget ad 
mikorkomponensek hozzáadására is.  A teljes automata vezérlésnek köszönhetően a technológiák rendkívül költséghaté-
konyan üzemeltethetők.

sErsIa FarM KFT. III. CsarnoK
327

2009 Pilisszentlászló, Béla király u. 2.
Tel./fax: (36) 26/338-129 Mobil: (36) 20/571-9103
Web: www.sersiafarm.hu  E-mail: info@sersiafarm.hu
Tevékenység: Sersia Farm - intenzív, természetszerű gazdálkodási technológia állattenyésztő és növénytermesztő gazdasá-
gok számára a gazdaságosabb működésért, a talajjavítástól a takarmánytermesztésen és a növényvédelmen át a takarmá-
nyozási megoldásokig.

sgs hungÁrIa KFT. III. CsarnoK
321

1124 Budapest, Sirály u. 4. Levélcím: 1531 Budapest, Pf. 25.
Telefon: (36) 1/309-3300 Fax: (36) 1/309-3355
 (36) 70/3310-757
Web: www.sgs.hu  E-mail: orsolya.lados@sgs.com

Tevékenység: Tisztaságvizsgálatok, rakodásfelügyelet, mintavételezések, gázosítás, akkreditált laboratóriumi vizsgálatok, 
zöldség-gyümölcs ellenőrzés. Szántóföldi kísérletek beállítása, talajmintavétel, talaj- és lombvizsgálatok, mezőgazdasági ter-
mékekkel és élelmiszerekkel kapcsolatos egyéb ellenőrzések. Takarmány és élelmiszerbiztonsági rendszerauditok, egyedi 
terméktanúsítások és képzések.

sIloKIng MaYEr MasChInEnbau gMbh g sZEKTor
903

D-84529 Tittmonig, Kehlstein str. 4.
Telefon: (36) 30/300-7559 E-mail: forras.daniel@sano.hu

sIMIlK KFT. D sZEKTor
608

6800 Hódmezővásárhely, Makói országút 7717/4.
Telefon: (36) 20/319-3296 E-mail: similkbt@gmail.com
Tevékenység: Fejőházi tisztító-, fertőtlenítőszerek, tőgyhigiéniai termékek, lábvégfertőtlenítők forgalmazása, takarmány-
kiegészítők.
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solaragro KFT. g sZEKTor
939

6000 Kecskemét, Szent László krt. 31.
Telefon: (36) 30/9678-381 E-mail: burany@solarker.hu

solE-MIZo ZrT. b sZEKTor
410

6728 Szeged, Budapesti út 6.
Telefon: (36) 70/338-8520 E-mail: krisztina.bagi@solemizo.bonafarm.hu

sTallTEChnIK Ing. brÄuEr gMbh II. CsarnoK
217

Levélcím: 1016 Budapest, Zsolt u. 9. 1. em. 2.
Telefon: 0043 7252 73853 Fax: 0043 7252 75435
 (36) 20/575-9036 E-mail: gabor.bonczok@braeuer.cc
Web: www.braeuer.cc
Tevékenység: Szarvasmarha-, sertés-, ló tartástechnológiát gyártó és forgalmazó cég. Etetőberendezések, trágyatechnoló-
gia, állásszerkezetek, telepi management, tartástechnológia, technológiai tervek, országos szervizhálózat.

sTrauTMann gépgYÁrTó hungÁrIa KFT. g sZEKTor
905

3143 Mátranovák, Szabadság út 51.
Telefon: (36) 32/548-210 Fax: (36) 32/548-214
 (36) 20/2251-151
Web: www.strautmann.com E-mail: info@strautmann-hungaria.com
Tevékenység: Kimagasló technológia, megbízható minőség, hosszú élettartam ez a Strautmann gépek jellemzői. Legyen 
az vontatott vagy önjáró takarmánykeverő-, kiosztó kocsi, szervestrágyaszóró, szecskázó rendfelszedő kocsi, különféle 
pótkocsik. Közvetlenül a gyártótól! Mert nekünk nemcsak az értékesítés az elsődleges célunk, hanem az, hogy megköny-
nyítsük a gazdák mindennapjait, és segítséget nyújtsunk nekik a költséghatékonyabb termeléshez.

sugó-gép KFT. g sZEKTor
950

6500 Baja, Teller E. u. 11.
Tel./fax: (36) 79/420-427 E-mail: busaz@t-online.hu
 (36) 30/978-1180 Web: www.sugogepkft.hu
Tevékenység: Gabonatárolók, gabonaszállító gépek, gabonaszellőztetés, takarmánykeverők, takarmánykeverő rendsze-
rek, takarmánykeverő kiosztó kocsik, darálók, bálabontók.

sZabIT KFT. g sZEKTor
919

4440 Tiszavasvári, Kossuth út 39.
Telefon: (36) 42/275-988  E-mail: szabitkft@t-online.hu
Tevékenység: Szabit Kft. - Mérhetően opitmális. Cégünk több profillal rendelkezik: 
mezőgazdasági gépek elektronikai javítása 1996-tól, mezőgazdasági gépek motor 
optimalizálása, JD turbo activator javítás, WTS kombájn sarokoszlop szervizelés, 
javítás (kijelző, cos, ccc, stb.), Vadestad kijelző javítás, Itarchi permetező javítás, 
New Holland tx kombájn CPU panel panel javítás, motor, váltó, központi vezérlők javítása (ecu, bcu,gpc).


