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Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie inwestycji związanych z produkcją  rolniczą ze 
szczególnym naciskiem na produkcję zwierzęcą i odnawialne źródła energii.

Wszystkie nasze wysiłki mają na celu zapewnić Wam silnego i stabilnego partnera który będzie z 
Wami od początkowej usługi konsultacyjnej poprzez etap projektowania, realizacji inwestycji aż po 
jej oddanie i serwis.

Działamy na terenie Europy i Azji gdzie zrealizowaliśmy tysiące inwestycji.

Na terenie Polski do tej pory zrealizowaliśmy blisko 100 
inwestycji od budowy całych ferm dla Spółek państwowych 
p o p r z e z  b u d o w ę  b i o g a z o w i  p o  d r o b n e  p r a c e 
modernizacyjne na mniejszych gospodarstwach rolników 
indywidualnych.



OBORY DLA BYDŁA

STÁJE PRO SKOT
STABLE FOR CATTLE
OBORY DLA BYDŁA

Oferujemy technologię i wyposażenie obór dla wszystkich kategorii bydła i wszystkich rodzajów 
hodowli.

Wszystkie nasze produktu spełniają normy UE oraz zapewniają najwyższą jakość wykonania, wysoka 
wydajność pracy, łatwość obsługi, długotrwałość.

Jesteśmy liderem w budowanie nowych czy modernizacji istniejących obór dla bydła.



HALE UDOJOWE

DOJÍRNY
PARLOURS

HALE UDOJOWE

Nasze produkty i technologia zapewniają wysoką jakość wykonania, niskie koszty eksploatacyjne 
oraz niskie ceny części zamiennych przy bezstresowej hodowli i podwyższonej wydajności mlecznej.

Naszym celem jest nie tylko zwiększenie opłacalności produkcji ale również poprawa dobrostanu 
zwierząt na fermie. 



TRZODA CHLEWNA

STÁJE PRO PRASATA
STABLE FOR PIGS

TRZODA CHLEWNA

Przy budowie i modernizacji ferm trzody chlewnej stawiamy na równowagę miedzy sprawdzonymi 
rozwiązaniami a nowoczesnością.

Sprawne wykorzystanie informacji zwrotnej z już wdrożonych rozwiązań to podstawa do 
osiągnięcia sukcesu.



DRÓB
Oferujemy kompleksowe rozwiązania przy budowie, modernizacji czy wyposażaniu ferm drobiu. 
Dokładamy wszelkich starań, aby zamontowane systemy były funkcjonalne, wydajne i niezawodne. 

STÁJE PRO DRŮBEŽ
STABLE FOR POULTRY

DRÓB



Biogazownie
Nasza niezawodna technologia budowy biogazowni „pod klucz” umożliwia producentom rolnym 
nie tylko przerób odpadów powstających w wyniku ich własnej działalności ale również przerób 
odpadów innych podmiotów włącznie z odpadami komunalnymi.

Nasze referencje to ponad 70 zaprojektowanych i wybudowanych biogazowni. 

Nasza technologia zapewnia również możliwość wykorzystania otrzymanego gazu jako źródła 
zasilania pojazdów CNG czy oczyszczenia dwutlenku węgla i jego wykorzystaniu w produkcji 
szklarniowej.

BIOPLYNOVÉ STANICE
DIGESTER PLANTS

BIOGAZOWNIE



ENERGIA
Otrzymane ciepło powstałe w biogazowni pomożemy Wam wykorzystać w suszarniach czy 
ogrzewaniu przyległych budynków.

VYUŽITÍ TEPLA
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Fotowoltaika
Jesteśmy firmą, która zajmuje się kompleksowym tworzeniem instalacji fotowoltaicznych. Cechuje 
nas indywidualne podejście do każdego klienta.

Specjalizujemy się w budowie bezobsługowych instalacji na nieużytkach rolnych czy obiektach 
inwentarskich.

FOTOWOLTAIKA

www.farmtec.pl



SERWIS
Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest szybki i sprawy serwis a także właściwe przeszkolenie 
pracowników.

Gwarantujemy Wam właściwe wsparcie obu procesów. 

servis

www.farmtec.pl



OPROGRAMOWANIE - FARMSOFT
Nasze oprogramowanie pomoże Wam zarządzać stadem jak i biogazownią.

Oprogramowanie daje możliwość pozyskiwania niezbędnych informacji z wielu różnych źródeł oraz 
funkcje, które pomogą Wam podejmować szybko właściwe decyzje.

FARMSOFT

www.farmsoft.cz
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FARMTEC
FARMTEC a.s.
Tisová 326, 391 33 Jistebnice
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Osoby do kontaktu :
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tel.: PL +48 574 695 057
tel.: CZ +420 607 272 101  
e-mail: sgregorczyk@farmtec.cz
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tel.: 725 953 674CZ +420 
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