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č.1 EGE ŞAFT  

Webstránka www.egeshaft.com 

Zástupca spoločnosti,  
ktorý sa zúčastní stretnutí 

Adil TOP 
manažér importu a exportu 
+90 232 853 84 54 
adil.top@egeshaft.com 
Hovorí: anglicky, turecky 

Rok založenia 1994 

Produkty / produktové kategórie PTO náhonové hriadele pre poľnohospodárske zariadenia/prenos výkonu 

Výrobná kapacita 200 000 ks. PTO hriadeľov za rok 

Obrat - 

Krajiny exportu Viac ako 52 krajín: Nemecko, Holandsko, Taliansko, Rusko, Francúzsko, 
Slovinsko atď ... 

Podiel exportu (%) 65% 

Certifikáty Certifikát CE, ISO 9001: 2015, TUV - SUD 

Popis spoločnosti Spoločnosť Ege Şaft začala s výrobou bezpečnostnej spojky pre 
preťaženie hriadeľov poľnohospodárskych strojov v roku 1994. Hlavným 
dôvodom začiatku našej výroby hriadeľov je nedostatok firiem, ktoré sú 
schopné vyrábať poľnohospodárske hriadele v dostatočnej kvalite. Naša 
spoločnosť získala náskok pred ďalšími firmami vo svojej oblasti na 
domácom trhu vynikajúcou kvalitou a rôznorodosťou počas svojej viac ako 
20 ročnej výrobnej histórie a exportom do 45 krajín sa stala jednou z 
popredných firiem. 
Kvalita výroby spoločnosti Ege Şaft bola preskúmaná v inštitúciách, ktoré 
môžu preukázať CE certifikátom, že patríme medzi zopár firiem na svete, 
ktoré týmto certifikátom kvality disponujú. V Turecku je spoločnosť Ege 
Şaft jednou z dvoch firiem, ktorým bol CE certifikát udelený. 

Výhody -  

Obrázky produktov http://www.egeshaft.com/en/anasayfa/ 
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č.2 EKER - MAK  

Webstránka www.eker-mak.com.tr  

Zástupca spoločnosti,  
ktorý sa zúčastní stretnutí 

Ömer TEKBAŞ 
manažér výrobného plánovania 
+90 537 283 16 69 

omertekbas@eker-mak.com.tr 
 
Hovorí: anglicky, turecky 

Rok založenia 1975 

Produkty / produktové kategórie Produktová kategória: 
- Príprava a kultivácia pôdy 
Produkty: 
- Sejačky, 
- Kultivátory, 
- Rozmetadlá hnojív 

Výrobná kapacita 600 sejačiek, 500 kultivátorov, 700 rozmetadiel hnojív 

Obrat 2 mil. EUR 

Krajiny exportu Alžírsko, Bulharsko, Maroko, Irak, Rumunsko, Sudán, Azerbajdžan 

Podiel exportu (%) 7% 

Certifikáty ISO 9001, CE 

Popis spoločnosti Sme jednou z najmodernejších spoločností v Turecku. 

Výhody Naše oddelenie výskumu a vývoja je veľmi efektívne a naše hlavné ciele 
sú inovácia a kvalita. 

Obrázky produktov https://www.eker-mak.com.tr/urunler/kombine-ekim-makinesi/ 
https://www.eker-mak.com.tr/urunler/gubre-serpme/ 
https://www.eker-mak.com.tr/urunler/cekme-yayli-kultivator/ 
https://www.eker-mak.com.tr/urunler/baski-yayli-kultivator/ 
https://www.eker-mak.com.tr/urunler/cizel-dipkazan/ 
https://www.eker-mak.com.tr/urunler/kultivator-arkasi-doner-merdane/ 
https://www.eker-mak.com.tr/urunler/kultivator-arkasi-disli-tirmik/ 
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č.3 LAKTO DAIRY TECHNOLOGIES  

Webstránka https://www.lakto.com.tr/?lang=en  

Zástupca spoločnosti,  
ktorý sa zúčastní stretnutí 

Basat TÖMEK  

technický koordinátor 
+90 532 332 3625  
basat.tomek@lakto.com.tr  
hovorí: anglicky, turecky 

Rok založenia 2003  

Produkty / produktové kategórie Produktová kategória: 
- Mliečne stroje 
- Stroje a zariadenia pre živočíšnu výrobu 
Produkty: 
- Dojacie stroje, 
- Manažment stáda 
- Manažment hnoja (škrabky na hnoj a čerpadlá) 
- Stroje na chov hospodárskych zvierat (chladiace ventilátory, kefy, 
vybavenie stajní, atď.) 

Výrobná kapacita - Vybavenie stajní (ventilátory, skrine, kefy, napájače atď.) 
- Manažment hnoja 
- Mobilný dojací stroj 
- Váhy pre zvieratá 
- Dojacie zariadenia 
- Pasterizátory 
- Systém dojenia 
- Oceľová konštrukcia 
- Jednotka na prípravu krmív 
- Príves 
- Merač mlieka 

Obrat 5 mil. USD 

Krajiny exportu Pakistan, Libanon, Angola, Izrael, Turecká republika S. Cyprus, Vietnam 

Podiel exportu (%) 22% 

Certifikáty Doklady o domácej výrobe 
Osvedčenie o registrácii ochrannej známky 
Dokument o odbornej spôsobilosti TSE 

Popis spoločnosti LAKTO je inovatívna spoločnosť, ktorá vyrába vysokokvalitné zariadenia 
pre mliekarenské farmy, konkrétne farmy pre dobytok, ovce a kozy. Vďaka 
50-ročnému dedičstvu technológie a know-how v oblasti výroby mlieka a 
mliečnych výrobkov LAKTO so svojimi jedinečnými strojmi a zariadeniami 
prináša pozitívne výsledky a príjmy pre poľnohospodárov. 
Ponúkame kompletné riešenia pre investície do mliekarenského 
hospodárstva, počnúc projektovým manažmentom a poľnohospodárskym 
dizajnom. Vyrábame kompletné dojacie systémy pre všetky typy salónov a 
dojacie zariadenia, ako sú pulzátory, klastre, systémy CIP a tiež škrabky 
na hnoj, čerpadlá hnoja, ventilátory a kravské kefy. 
Doteraz sme navrhli projekty, poskytli poradenské služby a 
implementovali naše technologické produkty do viac ako 400 
poľnohospodárskych podnikov v Turecku s veľmi vysoko kvalifikovanými 
inžiniermi, ktorí sa už roky podieľajú na projektovaní poľnohospodárskych 
projektov v rámci našej spoločnosti. 

Výhody Vysokokvalitné produkty s dlhou životnosťou; Zvýšenie výnosov; 
Energetická účinnosť; Priemyselný dizajn; Profesionálny tím a popredajná 
podpora; Dojacie systémy v súlade s normami ISO. 

Obrázky produktov 

      
 
Viac tu: www.lakto.com.tr/products/?lang=en 
 

https://www.lakto.com.tr/?lang=en
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č.4 MINOS AGRI  

Webstránka www.minosagri.com  

Zástupca spoločnosti,  
ktorý sa zúčastní stretnutí 

Korhan YILDIRIM 
manažér zahraničného obchodu  
+90 530 417 1834  
info@minosagri.com 
Hovorí: anglicky, turecky  

Rok založenia 1959 

Produkty / produktové kategórie - Rotačný kultivátor 
- Hnacie brány 
- Pneumatická sejačka 
- Medzi ťažný rotačný kultivátor 
- Rozmetávač hnojív 
- Rotačná sekačka 
- Zberová mláťačka 
- Sekačka kukurice 
- Rotačná bubnová kosačka 
- Rotačná hrabačka 
- Obracač sena 
- Miešač krmiva 
- Zemné vrtáky 
- Kultivátor 
- Sekáč 
- Podrývák 
- Diskový kyprič 

Výrobná kapacita 7500 machines/per year 

Obrat 12 mil. USD 

Krajiny exportu USA, Mexiko, Chile, Uruguaj, Pakistan, Nemecko, Francúzsko, Slovinsko, 
Maroko, Tunisko, Alžírsko, Írsko, Južná Afrika, Libanon, Kuvajt, Grécko, 
Bulharsko, Maďarsko, Ekvádor, Anglicko  

Podiel exportu (%) 100% 

Certifikáty Napr. výrobné certifikáty, certifikáty kvality ISO 9001:2005 

Popis spoločnosti Naša spoločnosť pôsobí v oblasti poľnohospodárskej mechanizácie, ktorá 
výrazne pámah zlepšovať poľnohospodárstvo v Turecku od roku 1959. 
Prinášame poľnohospodárom vždy najnovšie technológie. 

Výhody Poskytovanie kvalitných strojov s konkurencieschopnými cenami; 
Náhradné diely vždy k dispozícii; Skúsenosti s medzinárodným 
podnikaním. 

Obrázky produktov 

  
 

   
 
Viac tu: www.minosagri.com  
 

 
  

http://www.minosagri.com/
mailto:info@minosagri.com
http://www.minosagri.com/


 

 

č.5 PAKSAN  

Webstránka http://paksanmakina.com.tr/en/  

Zástupca spoločnosti,  
ktorý sa zúčastní stretnutí 

S. Serdar CAN 

generálny riaditeľ  
+90 533 248 9221 
serdarcan@paksanmakina.com.tr 
Hovorí: anglicky, taliansky, turecky  

Rok založenia 1970 

Produkty / produktové kategórie Produktové kategórie:  
- Kultivátory 
- Žacie stroje 
- Stroje pre živočíšnu výrobu 
Produkty: 
- Hnacie brány 
- Balíkovače 
- Žacie rezačky 
- Napájacie mixéry 
- Kosačky 
- Hrable 

Výrobná kapacita 3000 balíkovačov 
1000 miešačov krmiva / žacích strojov / hnacích brán 

Obrat 10 mil. EUR 

Krajiny exportu Venezuela, Kolumbia, Martinik 
Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Líbya 
Tanzánia, Keňa, Sudán, Južná Afrika 
Francúzsko, Grécko, Bielorusko, Macedónsko, Ukrajina, Rumunsko 
Libanon, Irak, Irán 
Gruzínsko, Uzbekistan, Turkménsko 
Čína, Pakistan 
Austrália, Thajsko 

Podiel exportu (%) 30% 

Certifikáty ISO 9001, CE 
 

Popis spoločnosti Vedúci dodávateľ balíkovačov v Turecku. 
Známy svojimi vysokým štandardmi kvality. 
Vynikajúca kvalita produktov a výkonnosti. 

Výhody Kvalita + lepšia cena v porovnaní s európskymi zdrojmi 
Široká ponuka balíkovačov 

Obrázky produktov  

 
 

 
 
Viac tu: www.paksanmakina.com.tr 
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č.6 PALAZOĞLU  

Webstránka http://palazoglu.com/english/  

Zástupca spoločnosti,  
ktorý sa zúčastní stretnutí 

Fatih ŞAFAK 

Špecialista na zahraničný obchod a nákup 
+90 531 084 1983 
fatih@palazoglu.com 
Hovorí: anglicky, turecky 

Rok založenia 1954 

Produkty / produktové kategórie Produktové kategórie: 
- Poľnohospodárske zariadenia 
- Prívesy a nádrže 
Produkty : 
- Brány, 
- Hydraulické brány, 
- Poľnohospodárske nádrže, 
- Poľnohospodárske prívesy. 

Výrobná kapacita 15 prívesov za deň 
20 nádrží za deň 
40 hydraulických brán za deň 
45 manuálnych brán za deň 

Obrat -  

Krajiny exportu Nemecko, Chorvátsko, Srbsko, Litva, Grécko, Bulharsko, Macedónsko, 
Kosovo a Slovensko v Európe. Ďalej, mimo Európy, vyvážame tiež do 
Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. 

Podiel exportu (%) 30% 

Certifikáty CE, ISO 

Popis spoločnosti Palazoglu is the biggest farm trailer manufacturer in Turkey since 1954. 
We have over than a half-century experience. This experience brings 
quality. And this quality makes us competitive worldwide with our 
advantageous prices. We are always with our partners, support them via 
spare parts, competitive prices, special production. We are searching for 
strong dealers to establish long-term business ties. 
Palazoglu je najväčším výrobcom poľnohospodárskych prívesov v 
Turecku od roku 1954. Máme viac ako polstoročnú skúsenosť. Táto 
skúsenosť prináša kvalitu. A táto kvalita nás robí konkurencieschopnými 
po celom svete s našimi výhodnými cenami. Sme vždy s našimi partnermi, 
podporujeme ich prostredníctvom náhradných dielov, 
konkurencieschopných cien a špeciálnej výroby. Hľadáme silných 
obchodníkov na vytvorenie dlhodobých obchodných väzieb. 

Výhody Production experience, quality, competitive price, export experience, 
special production possibility, short delivery times, spare part support, 
24x7 easy accessibility, easy factory location for those who want to have 
a visit 
Skúsenosti z výroby, kvalita, konkurencieschopné ceny, skúsenosti s 
exportom, možnosť špeciálnej výroby, krátke dodacie lehoty, podpora 
náhradných dielov, ľahká dostupnosť 24x7, ľahko dostupná poloha 
továrne pre tých, ktorí by ju chceli navštíviť 

Obrázky produktov  

 
 

Viac tu: http://palazoglu.com/english/#menu 
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č.7 TIMSPRAYER  

Webstránka www.timsprayer.com 

Zástupca spoločnosti,  
ktorý sa zúčastní stretnutí 

R. Emir HİÇYORULMAZ 

Foreign Trade Manager 
+90 536 778 9621 
emir@timsprayer.com 
Turkish, English 

Rok založenia 1988 

Produkty / produktové kategórie Product category:  
- AGRICULTURAL IMPLEMETS, MECHANIZATION FOR ORCHARD, 
FIELD & GREENHOUSE 

Kategória produktu: 

- Poľnohospodárske náradie,  

- Mechanizácia pre sady, polia a skleníky 

Výrobná kapacita  

Obrat   

Krajiny exportu Maroko, Alžírsko, Južná Afrika 
Rusko, Ukrajina, Bulharsko, Gruzínsko, Francúzsko, Grécko 

Podiel exportu (%) 30 % 

Certifikáty CE 

Popis spoločnosti Timsan Tarım A.S vznikla v roku 1988 a od svojho vzniku sa spoločnosť 
sústredila na zlepšovanie kvality poľnohospodárskych postrekov 
tureckých farmárov uvedením svojich špičkových výrobkov na turecký trh. 
 
Timsan Tarım A.S zdieľa všetky svoje 27-ročné skúsenosti v priemysle so 
svetovými trhmi. V snahe o zlepšenie noriem poľnohospodárskych 
zariadení na cieľových trhoch, sme sa stali symbolom potreby kvalitných a 
dlhotrvajúcich zariadení, ktoré majú dobrý dizajn a rozumnú cenu. 

Výhody Sprístupňujeme našim zákazníkom všetky druhy strojov a komponentov 
pre poľnohospodársku mechanizáciu. 
Máme cenovú výhodu v porovnaní s európskymi výrobcami a rozsiahlu 
produktovú radu 

Obrázky produktov  

   
 

  
 
Viac tu: www.timsprayer.com 
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č.8 TOYMAN PLASTİK  

Webstránka www.toyman.com.tr  

Zástupca spoločnosti,  
ktorý sa zúčastní stretnutí 

Cem Arda KURTOGLU 

manažér exportu 
+90 530 963 28 25 
export@toyman.com.tr 
Hovorí: anglicky, turecky 

Rok založenia 1979 

Produkty / produktové kategórie Náhradné diely pre poľnohospodárske postrekovače 

Výrobná kapacita 100 ton ročne 

Obrat 10 mil. USD 

Krajiny exportu Severná Amerika, Európa (12 krajín), Ázia, severná Afrika 

Podiel exportu (%) 40% 

Certifikáty ISO 9001, Kaizen, 5S 

Popis spoločnosti Spoločnosť TOYMAN založená spoločnosťou Hasan TOYMAN v roku 
1979 v Izmire rozšírila svoje produktové portfólio a posilnila svoju 
organizáciu o najlepšie talenty v poslednom desaťročí. TOYMAN® sa v 
súčasnosti zameriava na výrobu náhradných dielov pre 
poľnohospodárske stroje a zariadenia. TOYMAN® prijíma zavedené 
štandardy a technológie, ktoré neustále zlepšujú efektivitu a kvalitu 
výroby. 

Výhody Objemom výroby je TOYMAN® najväčším výrobcom v Turecku a tretím 
vo svete pokiaľ ide o náhradné diely pre postrekovače. 

Obrázky produktov  

  

 

     
 
Viac na: http://www.toyman.com.tr/en/download 
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