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Stadnina Koni Michałów stawia na sprawdzone rozwiązania marki Case IH.   

 

Marka Case IH, lider technologiczny na światowym rynku sprzętu rolniczego, 

nawiązała współpracę ze Stadniną Koni Michałów Sp. z o.o., której stado liczy ponad 

400 koni. W takim przedsiębiorstwie jak Stadnina Koni Michałów najważniejsza jest 

efektywność i optymalizacja zadań, dlatego do codziennej pracy Władze Stadniny 

postanowiły zaangażować ładowarki teleskopowe Case IH Farmlift.  

Duża gama modeli dostępnych w ofercie pozwala dopasować produkt do 

właściwości przedsiębiorstwa. Dzięki mocnemu silnikowi i wydajnej hydraulice, 

ładowarka Farmlift 635 nadaje się idealnie do prac w większych gospodarstwach 

hodowlanych. Precyzyjne przenoszenie, szybki załadunek, dokładność i szybsze 

wykonywanie czynności porządkowych to atuty, które towarzyszą operatorowi ładowarki 

Case IH Farmlift przez długi dzień pracy. Potwierdzają to słowa Pana Włodzimierza 

Błaszczyka, kierownika gospodarstwa w Stadninie Koni Michałów: „Farmlift jest 

stworzony do pracy w takich miejscach. Wydajność, zwrotność oraz komfort pracy 

zdecydowanie wpływają na szybkość wykonywanych zadań”. 

Jak mówi Tomasz Koperski, Case IH Product Marketing Manager Poland: „Dużym 

atutem ładowarek Farmlift 635 oraz 742 jest łatwość obsługi i możliwość 

skoncentrowania się na zadaniu, jakie ma do wykonania operator. Realizowane jest 

to dzięki przekładni z automatyczną zmianą biegów oraz automatycznemu ustawianiu 

zbieżności kół. Case IH Farmlift sprawdza się doskonale przy wymianie parku 

maszynowego, dzięki możliwości pracy z osprzętem innych czołowych producentów 

ładowarek”. 



 

 

 

 

 

  

Kluczową rolę w przypadku ładowarek odgrywa układ hydrauliczny. Pompa 

o wydatku 140 l/min w połączeniu z silnikiem o mocy 143 KM umożliwia poradzenie 

sobie z szybko z każdym zadaniem. Prezes Zarządu Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o., 

Dr Inż. Maciej Paweł Grzechnik, wspomina natomiast, że najważniejsza jest 

optymalizacja codziennych zadań: „Jako Prezes Zarządu SK Michałów Sp. z o.o. nie 

mogę narażać przedsiębiorstwa na ryzyko związane z brakiem efektywności podczas 

codziennych zadań, dlatego zawsze wybieram sprawdzone rozwiązania, a takim właśnie 

jest ładowarka Farmlift 635 marki Case IH, która pozwala optymalizować obowiązki 

naszych pracowników”. 

 

Marka Case IH, jako lider technologiczny na rynku sprzętu rolniczego, jest dumna  

z kooperacji ze Stadniną Koni Michałów Sp. z o.o., która  jest jedną z największych  

w Polsce i w Europie. Tak duże przedsiębiorstwa na co dzień zmagają się  

z nowymi wyzwaniami, a do ich pokonywania stawiają na sprzęt sprawdzony oraz 

zaprojektowany przez światowych specjalistów w dziedzinie technologii.  

  

Po jeszcze więcej informacji i szczegółów zapraszamy na poświęconą 

ładowarkom stronę www.farmlift.pl. Sprawdźcie, która z nich najlepiej sprawdzi się 

w Waszym gospodarstwie, skontaktujcie się z dilerem i cieszcie się komfortową pracą 

na najwyższym poziomie.  

 

*** 

 

Komunikaty prasowe i zdjęcia: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH od dawna stanowi wybór profesjonalistów, którzy ufają ponad 170-letniemu dziedzictwu 

i doświadczeniu marki w branży rolniczej. Potężną ofertę ciągników, kombajnów i pras zwijających wspiera 

globalna sieć profesjonalnych dealerów specjalizujących się w zapewnianiu naszym klientom najwyższej 

jakości pomocy technicznej, wydajności i skuteczności na miarę XXI wieku. Więcej informacji o produktach 

i usługach Case IH znajduje się na stronie internetowej www.caseih.com.  

Case IH to marka CNA Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych notowanego 

na giełdzie nowojorskiej (NYSE: CNHI) oraz w indeksie Mercato Telematico Azionario giełdy włoskiej Borsa 

Italiana (MI: CNHI). Więcej informacji na temat spółki CNH Industrial dostępne na stronie 

www.cnhindustrial.com. 

http://www.farmlift.pl/
http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Case IH Media Center 

 

www.caseih.com 

 

www.facebook.com 

 

www.youtube.com 

 

 

Przedruk wolny od opłat, prosimy o dokument potwierdzający! 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Alicja Dominiak-Olenderek 

Brand Communications Manager Poland 

Tel. +48 510 990 177 

E-mail:alicja.dominiak-olenderek@caseih.com 

www.caseih.com 

https://mediacentre.caseiheurope.com/Dynamix/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDynamix%2f&SC=t&JS=t
http://www.caseih.com/emea/it-it
https://www.facebook.com/caseih/
https://www.youtube.com/user/CaseIHEurope
http://www.caseih.com/

