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Pierwsza maszyna

JAGODA JPS
Wypuszcza na rynek swój
pierwszy kombajn – JAREK

Rozwój firmy
Siedziba zostaje przeniesiona do
miejscowości Pamiętna pod
Skierniewicami. Obecnie firma
rozwija i udoskonala ofertę
maszyn sadowniczych

Jak zaczynaliśmy
Nasi konstruktorzy
zdobywają doświadczenie w
Zakładzie Doświadczalnym
Mechanizacji Ogrodnictwa w
Skierniewicach – stolicy nauk
sadowniczych w Polsce

Rozwój
Obecnie jesteśmy jedną z
najbardziej znaczących firm
w branży sadowniczej w
Polsce. Oferujemy 19
różnych maszyn
sadowniczych. Naszą
strategią jest ciągły rozwój.

Dziś

Założenie firmy

Firma JAGODA JPS zostaje założona
przez trzech współpracowników:
Bogdana Jaworskiego, Janinę Placek
i Krzysztofa Szafrańskiego. Na
początku firma zajmuje się sprzedażą
części zamiennych i obsługą
serwisową kombajnów i innych
maszyn sadowniczych.



Przegląd

JAGODA JPS Agromachines jest wiodącym
projektantem i producentem maszyn
sadowniczych i ogrodniczych. Nasza oferta
obejmuje dobrze zaprojektowane i wysokiej
jakości maszyny, w tym kombajny do zbioru
owoców jagodowych, urządzenia do zbioru
owoców pestkowych, a także sadzarki,
pielniki, kosiarko-rozdrabniacze, belki
herbicydowe i wiele innych. Od 1997 roku
dostarczamy wartościowe rozwiązania dla
plantatorów w Europie, a także w Nowej
Zelandii i Korei Południowej. Sprzedajemy i
serwisujemy nasze maszyny do ponad 20
krajów..

Sprzedaż na rynkach międzynarodowychGdzie jesteśmy obecni

Export 
Market



Oferujemy wysoko zmechanizowane rozwiązania dla całego cyklu upraw

Sadzarki

Belki 
herbicydowe

Pielniki

Kosiarko-
rozdrabniacze

Kombajny do 
zbioru owoców 
(połówkowe i 
samojezdny)

Otrząsarki 
do owoców 
pestkowych

Podcinacz 
krzewów

Karczownik

Nasze produkty
Inteligentne Sadownictwo



Sadzarka DARIA Karczownik KRET 

Uniwersalne urządzenie do sadzenia krzewów

Sadzarka zastępuje 6 – 8 osób w jednym rzędzie

Sadzarka wyposażona jest w znacznik 
określający właściwy rozstaw rzędów oraz 
wskaźnik odległości sadzonek w rzędzie.

Prosta konstrukcja i niezawodne działanie

Szybsze i lepsze przygotowanie podłoża pod nowe 
nasadzenia

Uniwersalne urządzenie

Sadzarka do krzewów i drzew DARIA jest uniwersalnym 
urządzeniem przeznaczonym do sprawnego sadzenia krzewów

Urządzenie to jest przeznaczone do rozdrabniania karp krzewów 
po uprzednim ścięciu części nadziemnej rozdrabniaczem gałęzi.



Belki herbicydowe

Sadownicza belka herbicydowa

• Wersja podwójna

• Ruchomość: podnoszenie / 
pochylanie części roboczej

Belka herbicydowa do
krzewów

• Wersja pojedyncza
lub podwójna

• Ruchomość: 
podnoszenie / 
pochylanie części 
roboczej

Belka herbicydowa do
borówki

• Wersja pojedyncza
lub podwójna

• Ruchomość: 
podnoszenie / 
pochylanie części 
roboczej

TELMA TOLATEKLA



LUCY – Automatyczne Urządzenie do Pielenia
Innowacyjne rozwiązanie

Doskonale
sprawdza się w
uprawach
ekologicznych

Przeznaczony do pielenia
w winnicach, uprawach
krzewów jagodowych i
drzew owocowych, a także
szkółkarskich.

Nowatorskie rozwiązanie 
do zwalczania chwastów 
między rzędami i między 

roślinami.  



Nasze opatentowane rozwiązania stworzone dla zwiększenia Twojej wydajności

ZUZA 3 – Urządzenie do Pielenia

Urządzenie przeznaczone jest do odchwaszczania
upraw warzyw i sadów, takich jak młode
porzeczki, truskawki i inne rośliny do wysokości
0,5 metra

ZUZA 3 może być wykonana w 
wersji jedno-, dwu- i 
trzyrzędowej.

Hydraulicznie napędzane
głowice, wyposażone w
sprężynowe pazury, które
spulchniają glebę w
rzędach i niszczą chwasty.

Uniwersalne urządzenie
Nasz Bestseller



ZOFIA – Hydrauliczny Pielnik Boczny

Pielnik hydrauliczny zastępuje 6-8 osób w 
jednym rzędzie

Doskonale sprawdza się
w ekologicznych sadach
drzew owocowych

Może być używana
również do zwalczania
chwastów w plantacjach
krzewów jagodowych,
warzywnych, szkółkach
owocowych i innych

Obniża koszty utrzymania plantacji i ułatwia utrzymanie upraw.



PIELNIK SADOWNICZY KLAUDIA

Pielnik KLAUDIA jest przeznaczony do 
mechanicznego niszczenia chwastów w 
sadach i uprawach, gdzie wymagane jest 
pielenie boczne. Doskonale sprawdza się 
miedzy innymi w winnicach, sadach i 
plantacjach owoców jagodowych.

Średnica gwiazdy pielącej wynosi 
700 mm, co zapewnia szersze 
pokrycie uprawianej gleby. 
Gwiazda pieląca dostępna jest w 
trzech stopniach 
twardości: Miękki 
80º, Średni 85º, Twardy 90º

Przed gwiazdą pielącą 
umieszczony jest kultywator z 
talerzami, dzięki czemu gleba 
jest spulchniana przed 
rotacyjnym odrzuceniem 
chwastu, co zwiększa 
skuteczność pielenia.



OBSYPNIK SADOWNICZY ALEK

służy do zasypywania
kanału utworzonego pod
nasadzenia drzew

może być stosowany do
zasypywania redlin powstałych
podczas innych prac rolniczych
oraz podsypywania podstaw
roślin w celu ochrony
korzeni przed mrozem

posiada mechanicznie 
regulowany kąt natarcia 
talerza zasypującego



Koncepcja Rozwojowa

• W 2015 JAGODA JPS we współpracy z Instytutem 
Ogrodnictwa w Skierniewicach (InHort) otrzymała dotację z 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 
wspierającego wdrażanie innowacyjnych projektów 
naukowych

• Dotacja NCBiR posłużyła do opracowania kombajnu 
samojezdnego OSKAR 4WD do mechanicznego zbioru 
owoców jagodowych z całego rzędu. Sukces InHort i JAGODA 
JPS potwierdził fakt, że tylko 3 na 100 zgłoszonych projektów 
do programu INNOTECH otrzymało dofinansowanie z NCBiR

• OSKAR 4WD został nagrodzony 5 razy w ciągu 2 lat jako 
najbardziej innowacyjny i wnoszący istotny wkład w 
rozwój polskiego ogrodnictwa produkt. Po raz ostatni 
został wyróżniony w 2018 roku 2018 podczas najważniejszej 
imprezy sadowniczo – warzywniczej w Polsce, Targów TSW
2018.

Zwycięzca Programu INNOTECH



Wydajność zbioru

Do 0,5 ha/h

do 1%

Ilość 
nieczystości i 
uszkodzonych 

owoców

99%

Dokładność 
zbioru na 

dobrze 
utrzymanej 

plantacji

Dostosowując kombajn do potrzeb zbioru różnych
owoców jagodowych, takich jak aronia, czarna,
czerwona i biała porzeczka, malina, agrest, jagoda
kamczacka, świdośliwa oraz dzika róża, zastosowano
różne parametry pracy otrząsaczy. Niższe amplitudy
stosuje się np. podczas zbioru agrestu, wyższe podczas
zbioru porzeczek.

Kombajn samojezdny OSKAR-4WD



Wydajność zbioru

0,1-0,2 ha/h

do1 %

Ilość 
nieczystości i 
uszkodzonych 

owoców

99%

Dokładność 
zbioru na 

dobrze 
utrzymanej 

plantacji

Dostosowany do zbioru owoców takich jak: porzeczka,
agrest, malina, aronia, jagoda kamczacka, świdośliwa,
dzika róża z jednej strony rzędu. Istnieje możliwość
skonfigurowania kombajnu wg życzenia klienta oraz
zmiany konfiguracji w późniejszym okresie. ARONIC
jest zmodyfikowaną wersją kombajnu JAREK 5 i
zamiast dwóch otrząsaczy jest wyposażony w jeden,
mocniejszy.

JAREK 5 & ARONIC Kombajn połówkowy



GACEK kombajn do zbioru wiśni, śliwek i oliwek

Nowatorskie
rozwiązanie: 

odwrócony parasol 
rozkładany pod 
drzewem przed 
otrząśnięciem 

owoców

Dokładność 
zbioru do 95%

Zbiera owoce z    
50-60 drzew / h

• Zalecany dla plantacji o powierzchni do 
do 5 ha

• Maszyna została całkowicie opracowana 
przez firmę JAGODA JPS              

Patent Nr P-386556



PESTKA - Otrząsarka do zbioru wiśni i śliwek

Prosta, 
niezawodna 
konstrukcja

Dokładność 
zbioru do 95%

Zbiera owoce z

50-70 
drzew/h

• Łapa chwytna wprowadza drzewo w
drgania

• Efektywność otrząsania można regulować
przez prostą zmianę masy elementów
wirujących głowicy otrząsającej



LUCEK – Kosiarka 
podkoronowa

FORMER – Podcinacz krzewów

Podcina rzędy krzewów porzeczek nadając im 
kształt litery V

Mocowany jest z przodu ciągnika rolniczego i 
napędzany olejem z hydrauliki wewnętrznej 
ciągnika

Zespół tnący jest podnoszony do pozycji 
transportowej za pomocą siłownika 
hydraulicznego

Elementem roboczym jest wirnik z 
trzema uchylnymi nożami

Przesuw zespołu tnącego odbywa się 
za pomocą siłownika hydraulicznego

Zmniejsza / eliminuje użycie 
herbicydów



JAGODA JPS ma w ofercie 6 modeli  kosiarko-rozdrabniaczy wirnikowych.  Nasz zespół 
pomoże wybrać odpowiednią kosiarkę uwzględniając potrzeby klienta.

Ogólna charakterystyka naszych kosiarko-rozdrabniaczy wirnikowych: 

• Szerokość koszenia od 90 cm do 180 cm 

• Prędkość robocza od 4 do 12 km/h

• Skuteczne koszenie w różnych warunkach o pochyleniu powierzchni 12º

• Obroty WOM 540 obr/min

Kosiarko - rozdrabniacze



Wyróżnienie w roku 2018

Podczas tegorocznych targów TSW 2018, kapituła 
konkursu przyznała firmie JAGODA JPS nagrodę im. 
prof. S.A. Pieniążka za najbardziej innowacyjny i 
wnoszący istotny wkład w rozwój polskiego 
ogrodnictwa produkt za kombajn samojezdny OSKAR 
4 WD do zbioru owoców jagodowych.
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Wyróżnienia dla naszych produktów w latach 2014 - 2016



Wyróżnienia dla naszych produktów w latach 2011 - 2013
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Nasze referencje

Www.jagoda.com.pl/reference-en.

„Naszym klientom polecamy maszyny 

wyprodukowane przez firmę JAGODA JPS. 

Wyznacznikiem doskonałej jakości jest 

dobrze zaprojektowana konstrukcja oraz 

niezawodność jej działania. Dlatego też na 

tak wielu plantacjach założonych z naszych 

sadzonek od wielu lat pracują maszyny firmy 

JAGODA JPS. Bez zawahania potwierdzamy 

profesjonalizm obsługi i doradztwa, a także 

świetny kontakt z klientem.”

Paweł Eggert, Aronia Eggert

Poland Germany

„Moja firma współpracuje z JAGODA JPS 

od wielu lat i uważam, że JAGODA JPS 

działa bardzo efektywnie i profesjonalnie 

produkując specjalistyczne maszyny 

rolnicze, w szczególności dla sektora 

owoców. Wysoko cenimy ich jakość i 

wsparcie serwisowe. Mamy nadzieję na 

kontynuacje naszej współpracy z 

JAGODA JPS w przyszłości.”

Michael Gornitz, Obstbau Michael Gronitz

„Reprezentujemy firmę JAGODA JPS na 

Litwie od kilku lat i jesteśmy bardzo 

zadowoleni z jakości produktu i wsparcia 

pracowników firmy. Od początku naszej 

współpracy, żaden z litewskich rolników nie 

narzekał, że maszyny ulegają uszkodzeniom. 

Mamy szczęście, że możemy współpracować 

z firmą JAGODA JPS.”

Saulius Smetonis, Manager, UAB Margučiai

Latvia

‘KROGZEME Ltd zajmuje się uprawą i 

rozmnażaniem czarnej porzeczki na Łotwie. 

Maszyny produkowane przez firmę JAGODA 

JPS okazały się bardzo skuteczne i trwałe w 

ciągu kilku lat ich używania. Jako firma 

zagraniczna, doceniamy profesjonalną postawę 

pracowników, umiejętność komunikowania się w 

języku angielskim oraz spełnienia naszych 

specjalnych wymagań dotyczących 

dokumentacji. Bez wątpienia będziemy 

kontynuować tę współpracę.”

Andris Krogzems

Development manager, KROGZEME Ltd.

„Z firmą JAGODA JPS współpracuję już od początków 

jej działalności w zakresie użytkowania maszyn oraz 

prób i badań na plantacjach. Jest to grupa 

profesjonalistów, która pracowała w Zakładzie 

Doświadczalnym Mechanizacji Ogrodnictwa, przy 

Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w 

Skierniewicach, których wiedza i doświadczenie są 

bezcenne, ponieważ zostało niewielu specjalistów z tej 

branży.” 

Bronisław Matyszewski, Matyszewski Konstruktor

„Współpraca z Firmą JAGODA JPS jest 

bardzo dynamiczna, a poziom obsługi 

kontrahentów jest bardzo zadowalający. 

Przedsiębiorstwo wychodzi naprzeciw  

potrzebom użytkowników stale modernizując 

swoje maszyny oraz rozwijając sieć dilerską.”

Radosław Sorokosz, Rolmix

Poland

Polan
d

Lithuania

http://Www.jagoda.com.pl/reference-en


Germany Berries

‘We recommend
machines produced
by the JAGODA JPS
company. The
determinant
of excellent quality is
well
designed structure a
nd the reliability of
its operation. That is
why on so many
plantations establish
ed with our plants,
work machines
from JAGODA JPS for
many years. Without
hesitation, we
reaffirm professional
service and advice,
as well as great
feedback from the
customer.’
Paweł Eggert,
Aronia Eggert

My firm cooperate with
JAGODA JPS since many
years and have found
them to be a very
efficient and
professional firm
producing special
agricultural machines
particularly for the
fruit sector. We highly
appreciate their quality
and support. We look
forward to continue
our work with JAGODA
JPS in the future.’
Michael Gornitz,
Obstbau Michael
Gronitz

‘We represent
JAGODA JPS
company in
Canada and we are
satisfied with the
product quality
and company staff.
Since we started
our cooperation,
we received a lot
of satisfied
feedback from
berry growers.

We are lucky that
we are able to
cooperate with
JAGODA JPS
company.’

Andrew Rosychuk
Rosy farm,

‘KROGZEME Ltd. is a
blackcurrant nursery
and grower in Latvia.
The JAGODA JPS
manufactured
machines have proved
efficient and durable
for several years we
use them. As a foreign
company, we
appreciate the stuff
professional attitude
and to fulfilment our
special requirements
for documentation. We
will continue this
cooperation.’
Andris Krogzems
Development manager,
KROGZEME Ltd.

‘Cooperation with
the company JAGODA
JPS is very
dynamic and the level
of customer
service is at a
very high level. The
company faces
the needs of
users constantly mod
ernizing their equipm
ent and developing.
High quality
products.

Andrew Pittz
TRIMTAB Foods

In our berry
production, we use
different machines
from JAGODA JPS from
ARONIC aronia or
chokeberry harvester,
FORMER berry bush
trimmer and other. We
greatly value the
reliability and service
of JAGODA JPS
Agromachines As a
foreign company, that’s
very important to us.
Thomas Heggli,
Aronia Swiss GmbH

Poland AroniaSwitzerland Aronia USA BerriesCanada Haskap Latvia Blackcurrants

Our Clients References

Www.jagoda.com.pl/reference-en.

http://www.krogzeme.lv/
http://www.bioobst-goernitz.de/
https://www.aronia.org.pl/
http://www.trimtab.ag/
http://www.jagoda.com.pl/reference-en


Zapraszamy do kontaktu

Znajdź nas:
Strona: www.Jagoda.com.pl/en/
Kontakt: Jagoda@Jagoda.com.pl

JAGODA JPS Agromachines

http://www.jagoda.com.pl/en/
mailto:Jagoda@Jagoda.com.pl
https://www.facebook.com/jagodajpscompany/
https://www.linkedin.com/company/jagoda-jps/
https://www.youtube.com/c/JAGODAJPS-PL
https://www.instagram.com/jagodajps_agromachines/
https://twitter.com/JAGODA_JPS

