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szer-köl kft. B szektor
424

6800 Hódmezővásárhely, Károlyi u. 40.
Telefon: (36) 62/534-566 Mobil: (36) 70/212-4939
Web: www.karolyivasker.hu E-mail: szerkolkft@gmail.com

Tevékenység: Fő tevékenységünk mezőgazdasági gépek (elsősorban fűnyírók, fűnyíró traktorok, motoros fűkaszák, rotáci-
ós gépek, láncfűrészek), építőipari gépek (különböző bontókalapácsok, fúrógépek, lapvibrátorok, döngölőgépek, aszfaltvá-
gók, stb.), egyéb szerszámok, kötőelemek értékesítése. Áruházunkban, a Károlyi Vaskerben, 37000 darabos választékból 
több mint 18000 féle termék van raktáron. Partnereink a százat is meghaladó kölcsönözhető gépparkunkból választhat-
nak (pl. party sátrak 400 m2-ig, fúrógépek, vésőgépek, aszfaltvágó, hőlégbefúvó, páramentesítő, stb.) Áruházunkban 
kisgépszervizt is üzemeltetünk: kizárólagos garanciális szervize vagyunk a Dél-Alföldön a Makita, Oleo Mac, MTD és 
Agrimotor gépeknek. A Ferris fűnyíró traktorok kizárólagos Dél-Alföldi képviselete vagyunk!

szögi istván e.v. mg. gépgyártó g szektor
920

6135 Csólyospálos, Barátság u. 1.
Telefon: (36) 77/486-231 Mobil: (36) 20/4343-669
Web: www.ekegyartas.hu E-mail: info@ekegyartas.hu
Tevékenység: Ekegyártás. Ágyekék, váltvaforgó ekék 2-5 fejesig, mélyforgató ekék 80 cm szántásmélységig.

takarék csoport iii. csarnok
344

1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Telefon: (36) 20/393-8178 E-mail: fodor.katalin@tbank.hu

taUrina-agroHóD mezŐgazDasági, ker. és innovációs kft. 
i. csarnok

128

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 160.
Tel./fax: (36) 62/534-000 
 (36) 30/207-8455 E-mail: taurina.agrohod@vnet.hu
Tevékenység: A Taurina-Agrohód Kft. a DeLaval Kft. kizárólagos képviseletét látja el Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Nóg-
rád és Pest megye területén. Tevékenységi köre: szaktanácsadás, fejő- és tejhűtő berendezések forgalmazása, szerelése, 
szervizelése és szarvasmarhatartás technológiai eszközeinek forgalmazása.

tecHnopig kft. ii. csarnok
201

7700 Mohács, Pécsi út 66.
Telefon: (36) 69/510-258 Fax: (36) 69/510-259
Web: www.technopig.hu  E-mail: info@technopig.hu

Tevékenység: Sertéstartás-technológia forgalmazása és gyártása.

tecHnozoo s.r.l. iii. csarnok
333

Via Piave 120-35017 Piombino Dese Pd Italy 
Telefon: 00 39 049-9350700 E-mail: technozoo@technozoo.it
Web: www.technozoo.it

tekro HUngary kft. 
ii. csarnok

224

8162 Küngös, Thury major 1130. hrsz.
Telefon: +420 24102211  Telefon: +421 918414074
    E-mail: j.szakacs@tekro.hu
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telepellátó kft. iii. csarnok
302

3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 9. fsz. 1.
Levélcím: 3000 Hatvan, Balassi B. út 1.
Telefon: (36) 30/507-1941 Mobil: (36) 30/962-7152
Web: www.telepellatokft.hu E-mail: telepellatokftbodnar.ivett@gmail.com

Tevékenység: Igyekszünk az állattartásban tevékenykedő valamennyi termelő részére teljes 
körű ellátást biztosítani. Átfogó megoldásokat kínálunk (tejházi tisztító és fertőtlenítő szerek, 
tőgyhigiéniai termékek, állattenyésztési segédanyagok, takarmány kiegészítők). Portfóliónkat 
folyamatosan fejlesztjük. Igyekszünk innovatív megoldásokat találni. Legfőbb szempontunk a szakmaiság, a korrekt üzleti 
magatartás és személyes kapcsolatok ápolása, amit ma már több mint 300 üzleti partner is visszaigazol, immáron ötödik 
éve. Káli István, tel: 30/507-1941, telepellatokft@gmail.com.

tempel kft. g szektor
944

6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.
Telefon: (36) 76/441-794  Fax: (36) 76/441-727
 (36) 70/790-1483 E-mail: szlovak.gabriella@tempel.hu
Web: www.tempel.hu

Tevékenység: A piaci igényekhez alkalmazkodva kiváló minőségű, magas igényeket kielégítő, valamint elérhető áron ki-
sebb földterületek megmunkálására alkalmas mezőgazdasági gépeket is forgalmazunk. Kínálatunk a talajmegmunkáló és 
betakarítógépektől kezdve, a komplett feldolgozó és tárházi berendezésekig kiterjed.

tolnagro kft. ii. csarnok
223

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.
Telefon: (36) 74/528-528 Fax: (36) 74/528-530
Központ: (36) 30/33-11-111 Skype: tolnagro.kft
  (36) 30/633-4545 E-mail: info@tolnagro.hu
Ügyelet: (36) 30/22-666-33 Web: www.tolnagro.hu

tos tvornica opreme i strojeva D.o.o. B szektor
427

Industrijska 1., 31302 Knezevo, Croatia
Telefon: 0038501/4667498 
 0038591/326800 E-mail: srdjan.vakanjac@tos-oprema.hr

trigo kft. ii. csarnok
216

6500 Baja, Szabadság út 150.
Telefon: (36) 79/476-730  Fax: (36) 79/520-135
 (36) 30/394-5791 E-mail: eichardt.eszter@trigo.hu
Web: www.trigo.hu

Tevékenység: A kizárólag magyar tulajdonban lévő, 1995-ben családi vállalkozásként alapított TRIGO Kft. dinamikus 
fejlődést követően ma Magyarország meghatározó terménykereskedő (kiemelten kukorica, búza, napraforgó, árpa) és 
inputanyag értékesítő (a piacon elérhető valamennyi vetőmag, növényvédő szer, és műtrágya) vállalata. Társaságunk az 
elmúlt 20 évben folyamatosan megbízható partnere a magyar termelőknek, évente átlagosan 5000 integrált ügyfelünk-
nek nyújtunk komplett megoldásokat. Országszerte magasan kvalifikált, több éves szakmai tapasztalattal bíró területi 
képviselői hálózattal, évi 800 000 tonna terményforgalommal és nagyságrendileg azonos tárolókapacitással, valamint 
egyéb telephelyi szolgáltatásokkal állunk partnereink folyamatos rendelkezésére. A TRIGO Kft. kizárólagos alapanyag 
beszállítója a KALL Ingredients Kft. Tiszapüspökiben felépült kukorica-feldolgozó üzemének. A gyár teljes mértékben 
magyar tulajdonú zöldmezős beruházás, nemzetgazdaságilag kiemelt projekt, mely élelmiszer- és takarmány alapanyagokat 
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állít elő. Éves szinten több mint 500 ezer tonna GMO-mentes, hazai kukoricát dolgoz fel a legmodernebb, környezetbarát 
technológiával. Az izocukor termelés mellett a gyógyszer- és élelmiszeripari alkohol, glükóz, folyékony dextróz és fruktóz, 
valamint széles körben felhasználható takarmány alapanyagok (nedves és száraz CGF, kukorica glutén, kukorica csíra) is 
a termékportfólió részét képezik. 

társkiállító:
kall ingreDients kft. 
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.
Telefon: (36) 30/276-0964 E-mail: tamasi@kallingredients.hu

Tevékenység: A KALL Ingredients Kft. 100%-ban magyar tulajdonú kukorica feldolgozó vállalat, mely magas hozzáadott 
értékű élelmiszer- és takarmány alapanyagokat állít elő. A Tiszapüspökiben található gyár éves szinten több mint 500 ezer 
tonna GMO-mentes, hazai kukoricát dolgoz fel a legmodernebb, környezetbarát technológiával. Az izocukor termelés 
mellett gyógyszer- és élelmiszeripari alkohol, glükóz, folyékony dextróz és fruktóz, valamint széles körben felhasználható 
takarmány alapanyagok (nedves és száraz CGF, kukorica glutén, kukorica csíra) gyártásával és értékesítésével foglalkozik. 
A KALL Ingredients Kft. kizárólagos alapanyag beszállítója a TRIGO Kft. A kizárólag magyar tulajdonban lévő, 1995-ben 
családi vállalkozásként alapított TRIGO Kft. dinamikus fejlődést követően ma Magyarország meghatározó terményke-
reskedő és inputanyag értékesítő vállalata. A Társaság az elmúlt 20 évben folyamatosan megbízható partnere a magyar 
termelőknek, évente átlagosan 5000 integrált ügyfelüknek nyújtunk komplett megoldásokat. Országszerte magasan kva-
lifikált, több éves szakmai tapasztalattal bíró területi képviselői hálózattal, évi 800 000 tonna terményforgalommal és 
nagyságrendileg azonos tárolókapacitással, valamint egyéb telephelyi szolgáltatásokkal állnak partnereik rendelkezésére.

t-Univerzál 2001 ker. Bt. e szektor
712

6728 Szeged, Kiskert u. 13.
Telefon: (36) 20/4240-236 E-mail: tothmiklos71@gmail.com
Tevékenység: Natúr préselt gyümölcslevek. Fokhagyma készítmények.

UBm feeD kft. ii. csarnok
215

2085 Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1.
Telefon: (36) 26/530-540 Fax: (36) 26/530-541
 (36) 30/196-6989  E-mail: tibor.wellesz@ubm.hu
 (36) 30/192-6365             zsofia.gyomothy@ubm.hu
Web: www.ubm.hu   
Tevékenység: A 100% magyar tulajdonban lévő UBM Csoport hazánk legnagyobb takarmány alapanyag kereskedőcége 
és meghatározó takarmánygyártója. Három fő üzletága a fehérje kereskedelem, a gabona kereskedelem és a takarmány 
üzletág. Éves szinten több mint 1 millió tonna árut mozgatnak meg, a 3 üzletág évről évre fej-fej mellett halad és növekszik. 
Nagyjából egyenlő arányban járul hozzá a cégcsoport eredményéhez, ami óriási stabilitást és biztonságot ad. A portfolió 
folyamatosan bővül, a kereskedelem és gyártás mellett komplex szaktanácsadással is támogatják partnereink sikereit. A 
cég többek között a Hypor sertés genetikai termékek kizárólagos értékesítését látja el a magyar piacon. A több szakmai 
díjjal kitüntetett cégcsoport kiemelten foglalkozik az ágazat leginnovatívabb termékeinek forgalmazásával és a K+F terület-
tel. Az UBM Csoport hosszú távú célja, hogy nem csak Magyarország vezető takarmánygyártója, fehérje kereskedője és az 
egyik meghatározó gabona kereskedője legyen, hanem szeretne kilépni – lassan, óvatosan, nagy körültekintéssel, de mégis 
határozottan – Románia, Szerbia, Szlovákia, és Horvátország felé is.

Umwelt kft. g szektor
955

6728 Szeged, Fonógyári út 10.
Telefon: (36) 20/565-999 E-mail: iroda@umwelt.hu

UnipUr kft. iii. csarnok
316

7700  Mohács, Bajcsy-Zs. u. 29/a.


