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AGRO-EKO – jeden z wiodących dostawców sprzętu rolniczego na Śląsku,
obchodzi w tym roku 20-ty jubileusz. Zaglądamy z kamerą agroFaktu do
Kietrza, gdzie mieści się siedziba firmy. Odwiedzamy także gospodarstwo we
Wróblinie.
Firma AGRO-EKO istnieje od 1999 roku. – Działamy na obszarze (…) województwa opolskiego
w głównej mierze, śląskiego, po części dolnośląskiego i małopolskiego. Działamy w branży
sprzedaży maszyn rolniczych i obsługi tych maszyn rolniczych, części zamiennych – mówi Grzegorz
Pilch, właściciel AGRO-EKO w Kietrzu. – W minimalnym stopniu usługi rolnicze. W tej chwili się
pojawia temat wynajmu maszyn rolniczych. Reprezentujemy na naszym terenie markę Deutz-Fahr
(…). Ponadto jesteśmy dealerem marki Krone, Lemken, Manitou, Amazone, Wielton, Krukowiak
i wielu innych marek.

Kompleksowa obsługa rolnika
Jak mówi Mariusz Janczak – kierownik sprzedaży AGRO-EKO w Kietrzu, firma stara się obsłużyć
rolnika kompleksowo. Od sprzedaży maszyn, po profesjonalny serwis.

Mariusz Janczak – kierownik sprzedaży AGRO-EKO w Kietrzu
fot. Mariusz Drożdż
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– Dzisiejszy rolnik chce zostać obsłużony kompleksowo, czyli on przychodzi po określone
rozwiązania. Staramy się te rozwiązania dostarczyć rolnikowi w formie najnowocześniejszego
sprzętu (…) i z całą technologią która jest, czyli GPS, prowadzenie równoległe, zamykanie sekcji –
mówi pan Mariusz Janczak. – Mamy serwis mobilny, zajmujemy się naprawą maszyn bezpośrednio
w gospodarstwie bądź na polu (…) – dodaje.
– Zajmujemy się wszelkimi rodzajami usług serwisowych, począwszy od napraw mostów, silników,
skrzyń – mówi Mateusz Kościółko, kierownik serwisu AGRO-EKO w Kietrzu.

Solidna firma

Denis Dembczak, rolnik z Wróblina
fot. Mariusz Drożdż

Dostawcę komplementuje też Denis Dembczak, rolnik z Wróblina. – Z firmą Agroeko współpracujemy
od 2010 roku. Jest to solidna firma, rzetelna, no i ma dobrą obsługę techniczną, dobrych
mechaników i sprzęt też dobrych, renomowanych marek. (…) Mają dobrych fachowców którzy się
znają na rzeczy i wiedzą jak się zabrać do maszyny – mówi pan Denis.
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