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Przedsiębiorstwo Produkcyjno Marketingowe SAMPOL-BIS powstało w latach dziewięćdziesiątych. Podstawą działalności 
firmy jest produkcja części zamiennych do maszyn i ciągników rolniczych. Od początku istnienia firma specjalizuje się 
w produkcji pomp wodnych do ciągników rolniczych marki URSUS i ZETOR oraz pomp wodnych do kombajnu 
zbożowego BIZON i do sieczkarni samobieżnej FORTSCHRITT.

Z biegiem czasu rozszerzono produkcję do ponad 180 pozycji takich jak: chłodnice oleju, wymienniki ciepła, tylne i dolne 
zaczepy, przednie zaczepy i wiele innych części do maszyn rolniczych typu BIZON i CYKLOP. Od 2005 roku SAMPOL-BIS 
importuje części do ciągników rolniczych - głównie są to pompki hamulcowe oraz cylinderki.

W tym samym czasie SAMPOL-BIS zostaje przedstawicielem handlowym firmy produkującej uszczelki-reperaturki do 
pomp wodnych do ciągników rolniczych, samochodów osobowych oraz ciężarowych typu DAF, MAN, MERCEDES, VOLVO, 
FORD, FIAT POLSKI, ZETOR, URSUS, itd. Łącznie posiadamy ponad 50 modeli różnych uszczelnień do pomp wodnych 
samochodowych, pomp hydroforowych jak i próżniowych.

O FIRMIE
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MASZYNY ROLNICZE RAMY BRON JEDNORZĘDOWE

02

RAMA 1 POLOWA 4 POLOWA POSZERZANA Z TYLNĄ WŁÓKĄ UCHYLNĄ

RAMA 4 POLOWA

RAMA 5 POLOWA RAMA 6 POLOWA CAŁA POSZERZANA



MASZYNY ROLNICZE - RAMY BRON JEDNORZĘDOWE www.sampolbis.pl

Brony, agregaty oraz same ramy składane hydraulicznie wykonujemy na indywidualne zamówienia i potrzeby. 
W zależności od mocy ciągnika oraz posiadanego areału jesteśmy w stanie wykonać brony o szerokościach roboczych 
od 1 do 14 metrów. Dodatkowo można je uposażyć w zęby spulchniające przejazd ciągnika jak i przednią lub tylną włókę.
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RAMA 6 POLOWA POSZERZANA W PODSTAWIERAMA 5 POLOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCZEP TYLNYCH

RAMA 6 POLOWA

RAMA 7 POLOWA
RAMA 6 POLOWA ŁĄCZONA
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MASZYNY ROLNICZE RAMY BRON JEDNORZĘDOWE
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RAMA 3 POLOWA

RAMA 5 POLOWA POSZERZANA

RAMA 9 POLOWA

RAMA 8 POLOWA



MASZYNY ROLNICZE - RAMY BRON JEDNORZĘDOWE www.sampolbis.pl

Brony, agregaty oraz same ramy składane hydraulicznie wykonujemy na indywidualne zamówienia i potrzeby. 
W zależności od mocy ciągnika oraz posiadanego areału jesteśmy w stanie wykonać brony o szerokościach roboczych 
od 1 do 14 metrów. Dodatkowo można je uposażyć w zęby spulchniające przejazd ciągnika jak i przednią lub tylną włókę.
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RAMA 9 POLOWA
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MASZYNY ROLNICZE RAMY BRON DWURZĘDOWE
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RAMA 8 POLOWA

RAMA 12 POLOWA

RAMA 6 POLOWA ŁĄCZONA

RAMA 8 POLOWA POSZERZANA

RAMA 10 POLOWA



MASZYNY ROLNICZE - RAMY BRON DWURZĘDOWE www.sampolbis.pl

Brony, agregaty oraz same ramy składane hydraulicznie wykonujemy na indywidualne zamówienia i potrzeby. 
W zależności od mocy ciągnika oraz posiadanego areału jesteśmy w stanie wykonać brony o szerokościach roboczych 
od 1 do 14 metrów. Dodatkowo można je uposażyć w zęby spulchniające przejazd ciągnika jak i przednią lub tylną włókę.
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RAMA 12 POLOWA CAŁA POSZERZANA

RAMA 14 POLOWA

RAMA 14 POLOWA
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MASZYNY ROLNICZE RAMY BRON PÓŁZAWIESZANE
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RAMA PÓŁZAWIESZANARAMA PÓŁZAWIESZANA

RAMA PÓŁZAWIESZANA



MASZYNY ROLNICZE RAMY BRON TRANSPORTOWANE NA LAWECIE

www.sampolbis.pl 09

RAMA 7 POLOWA

RAMA 14 POLOWA

RAMA 18 POLOWA RAMA 9 POLOWA

MASZYNY ROLNICZE - RAMY BRON TRANSPORTOWANE NA LAWECIE

RAMA 9 POLOWA
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MASZYNY ROLNICZE AGREGATY, WAŁY POSIEWNE, WŁÓKI ŁĄKOWE
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AGREGAT 3.8 M Z DWOMA WAŁKAMIAGREGAT 2 POLOWY 2.7 M

AGREGAT 8 M Z DWOMA WAŁKAMI

AGREGAT 6 POLOWY Z POJEDYNCZYM WAŁKIEM

AGREGAT 9 POLOWY Z POJEDYNCZYM WAŁKIEM



MASZYNY ROLNICZE - AGREGATY, WAŁY POSIEWNE, WŁÓKI ŁĄKOWE www.sampolbis.pl

Brony, agregaty oraz same ramy składane hydraulicznie wykonujemy na indywidualne zamówienia i potrzeby. 
W zależności od mocy ciągnika oraz posiadanego areału jesteśmy w stanie wykonać brony o szerokościach roboczych 
od 1 do 14 metrów. Dodatkowo można je uposażyć w zęby spulchniające przejazd ciągnika jak i przednią lub tylną włókę.
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AGREGAT 4 POLOWY POSZERZANYAGREGAT 4 POLOWY

AGREGAT 4 POLOWY POSZERZANY Z POJEDYNCZYM WAŁKIEM AGREGAT 5 POLOWY Z PODWÓJNYM WAŁKIEM

AGREGAT 5 POLOWY Z POJEDYNCZYM WAŁKIEM AGREGAT 6 POLOWY Z PODWÓJNYm WAŁKIEM
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MASZYNY ROLNICZE AGREGATY, WAŁY POSIEWNE, WŁÓKI ŁĄKOWE
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AGREGAT 5 POLOWY PODWIESZANY Z PRZEDNIM WAŁKIEM

WAŁKI PODWÓJNE AGREGAT NA PRZEDNI TUZ

AGREGAT 4 POLOWY Z PRZEDNIM WAŁKIEM AGREGAT 14 POLOWY Z PRZEDNIM WAŁKIEM



MASZYNY ROLNICZE - AGREGATY, WAŁY POSIEWNE, WŁÓKI ŁĄKOWE www.sampolbis.pl

Brony, agregaty oraz same ramy składane hydraulicznie wykonujemy na indywidualne zamówienia i potrzeby. 
W zależności od mocy ciągnika oraz posiadanego areału jesteśmy w stanie wykonać brony o szerokościach roboczych 
od 1 do 14 metrów. Dodatkowo można je uposażyć w zęby spulchniające przejazd ciągnika jak i przednią lub tylną włókę.
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AGREGAT 4 POLOWY

AGREGAT UPRAWOWY - PRZEDSIEWNY

AGREGAT UPRAWOWY - PRZEDSIEWNY

WAŁ POSIEWNY

WŁÓKA ŁĄKOWA
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OSPRZĘT DO MASZYN OSPRZĘT DO MASZYN ROLNICZYCH
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PRZEDNI TUZ

ŁYŻKA TUR ŁYŻKA KOPARKA

KROKODYL ŁYŻKA - WÓZEK WIDŁOWY

EURORAMKA



OSPRZĘT DO MASZYN ROLNICZYCH www.sampolbis.pl

Wszystkie maszyny oraz ich osprzęt produkujemy pod indywidualne potrzeby - My tylko dopasujemy Wam wyrób przystosowany typowo  pod 
Wasze potrzeby z Nami tylko możesz uzgodnić: szerokość, wysokość objętość, ilość podzespołów roboczych, gabaryty, ciężar i kolor danego 
wyrobu - to wszystko wykonamy pod twoje potrzeby i oczekiwania. Tylko my możemy wykorzystać maksymalnie moc twojego ciągnika lub innej 
maszyny by przyśpieszyć i usprawnić Twoją pracę - Tylko My zaoszczędzimy Ci czas a w parze także i twoje pieniądze.

15

ŁYŻKO-KROKODYL MODEL 1 ŁYŻKO-KROKODYL MODEL 2

DŹWIGŁYŻKA DO KOPARKI



PRZECIW WAGA

WYCINAK KISZONKI MODEL 1

WYCINAK KISZONKI MODEL 2

www.sampolbis.pl

OSPRZĘT DO MASZYN OSPRZĘT DO MASZYN ROLNICZYCH
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ŁYŻKA CYKLOP DO ZBOŻA

PODNOŚNIK BIG BAGÓW NA TURA



Wszystkie maszyny oraz ich osprzęt produkujemy pod indywidualne potrzeby - My tylko dopasujemy Wam wyrób przystosowany typowo  pod 
Wasze potrzeby z Nami tylko możesz uzgodnić: szerokość, wysokość objętość, ilość podzespołów roboczych, gabaryty, ciężar i kolor danego 
wyrobu - to wszystko wykonamy pod twoje potrzeby i oczekiwania. Tylko my możemy wykorzystać maksymalnie moc twojego ciągnika lub innej 
maszyny by przyśpieszyć i usprawnić Twoją pracę - Tylko My zaoszczędzimy Ci czas a w parze także i twoje pieniądze.

OSPRZĘT DO MASZYN ROLNICZYCH www.sampolbis.pl 17

PŁUG

PŁUG DO OBORNIKA PŁUG HYDRAULICZNO-RĘCZNY

PŁUG SAMOCHODOWY PŁUG STRZAŁKOWY

PŁUG TUZ
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OSPRZĘT DO MASZYN OSPRZĘT DO MASZYN ROLNICZYCH
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ROZWIJARKA BEL MODEL 3

CHWYTAK DO DREWNA HDSWIDŁY

CHWYTAK DO BEL

ROZWIJARKA BEL MODEL 2



Wszystkie maszyny oraz ich osprzęt produkujemy pod indywidualne potrzeby - My tylko dopasujemy Wam wyrób przystosowany typowo  pod 
Wasze potrzeby z Nami tylko możesz uzgodnić: szerokość, wysokość objętość, ilość podzespołów roboczych, gabaryty, ciężar i kolor danego 
wyrobu - to wszystko wykonamy pod twoje potrzeby i oczekiwania. Tylko my możemy wykorzystać maksymalnie moc twojego ciągnika lub innej 
maszyny by przyśpieszyć i usprawnić Twoją pracę - Tylko My zaoszczędzimy Ci czas a w parze także i twoje pieniądze.

PŁYTY ADAPTACYJNE

OSPRZĘT DO MASZYN ROLNICZYCH www.sampolbis.pl 19

SPYCH DO KISZONKI

SPYCH DO ŚNIEGU I ZIELONKI

SPYCH LEŚNY - MYGŁOWNICA LEŚNA

DŹWIG DO BALOTÓW - PRZEDNI I TYLNY TUZ
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CZĘŚCI CZĘŚCI DO CIĄGNIGÓW I MASZYN
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Od początku istnienia firma specjalizuje się w produkcji części do ciągników rolniczych typu:

     URSUS C-330

     URSUS C-360

     URSUS C-385

     ZETOR. 

W naszej ofercia dostępne są również zaczepy polowe do ciągników zachodnich:
      

     John Deere

     Claas

     New Holland,

     Deutz Fahr 

     Lamborghini

     Fendt

     inne.



Wszystkie maszyny oraz ich osprzęt produkujemy pod indywidualne potrzeby - My tylko dopasujemy Wam wyrób przystosowany typowo  pod 
Wasze potrzeby z Nami tylko możesz uzgodnić: szerokość, wysokość objętość, ilość podzespołów roboczych, gabaryty, ciężar i kolor danego 
wyrobu - to wszystko wykonamy pod twoje potrzeby i oczekiwania. Tylko my możemy wykorzystać maksymalnie moc twojego ciągnika lub innej 
maszyny by przyśpieszyć i usprawnić Twoją pracę - Tylko My zaoszczędzimy Ci czas a w parze także i twoje pieniądze.

CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW I MASZYN www.sampolbis.pl 21

W naszej ofercie znajdują sie również części do  maszyn rolniczych:

wałki uprawowe pojedyncze włóki przednie stałe lub uchylne 

wałki uprawowe pojedyncze tylne włóki

wałki rurowe lemiesze HARDBOX 500HB

zęby bron burty oraz kłonice do przyczep

zęby spulchniające stałe lub uchylne pola bron (standard, poszerzane)



gięcie blach na prasach
hydraulicznych nacisk od 12-240t

gięcie rur i prętów na 
giętarce hudraulicznej

gięcie rur, profili, kątowników,
ceowników oraz płaskowników
na walcarce

www.sampolbis.pl

USŁUGI PARK MASZYNOWY I USŁUGI W TYM ZAKRESIE
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PROJEKT

projektowanie 2D

projektowanie 3D

program do rozkładania detali
na arkuszu

CNC

GIĘCIE

cięcie blach CNC gazowe do 200mm

cięcie blach CNC plazmowe do 25mm

cięcie CNC elemntów mostów,
wiat i hal stalowych



cięcie tlenowe na pół-automacie
japońskiej firmy KOIKE do 200 mm

cięcie ręczne oraz plazmowe 
do 40 mm

cięcie na piłach taśmowych
max. Fi300 mm / 400x300

walcowanie blach max. grubosć
12 mm i długość 3100 mm

toczenie, wiercenie, frezowanie

wiercenie, i rozwiercanie otworów
wiertarką magnetyczną

Wszystkie maszyny oraz ich osprzęt produkujemy pod indywidualne potrzeby - My tylko dopasujemy Wam wyrób przystosowany typowo  pod 
Wasze potrzeby z Nami tylko możesz uzgodnić: szerokość, wysokość objętość, ilość podzespołów roboczych, gabaryty, ciężar i kolor danego 
wyrobu - to wszystko wykonamy pod twoje potrzeby i oczekiwania. Tylko my możemy wykorzystać maksymalnie moc twojego ciągnika lub innej 
maszyny by przyśpieszyć i usprawnić Twoją pracę - Tylko My zaoszczędzimy Ci czas a w parze także i twoje pieniądze.

USŁUGI www.sampolbis.pl 23

SPAWANIE

INNE

CIĘCIE

spawanie tlenem

spawanie ręczne elektrodą topliwą

spawanie metodą 
MIG/MAG oraz TIG
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NAPRAWA NAPRAWA I MODERNIZACJA MASZYN
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Naprawa maszyn rolniczych takich jak:

przyczepy opryskiwacze

maszyny rolnicze inne projekty

PRZED PO



Wszystkie maszyny oraz ich osprzęt produkujemy pod indywidualne potrzeby - My tylko dopasujemy Wam wyrób przystosowany typowo  pod 
Wasze potrzeby z Nami tylko możesz uzgodnić: szerokość, wysokość objętość, ilość podzespołów roboczych, gabaryty, ciężar i kolor danego 
wyrobu - to wszystko wykonamy pod twoje potrzeby i oczekiwania. Tylko my możemy wykorzystać maksymalnie moc twojego ciągnika lub innej 
maszyny by przyśpieszyć i usprawnić Twoją pracę - Tylko My zaoszczędzimy Ci czas a w parze także i twoje pieniądze.

NAPRAWA I MODERNIZACJA MASZYN, NAPRAWA POMP WODNYCH, CHŁODNIC OLEJOWYCH, WYMIENNIKÓW CIEPŁA www.sampolbis.pl 25

Naprawa pomp wodnych, chłodnic olejowych i wymienników ciepła:

reperaturki - uszczelki pomp wodnych zespoły łożyskowe pomp wodnych

rurki bimetalowe rurki miedziane i mosiężne
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INNE PIECE, BRAMY I DRZWI, ZBIORNIKI, PRZEPUSTY
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Piece na trociny i słomę:

piece konwencjonalne piece nadmuchowe do pomieszczeń gospodarczych

Bramy i drzwi:

bramy wjazdowe drzwi do pomieszczeń gospodarczych



Wszystkie maszyny oraz ich osprzęt produkujemy pod indywidualne potrzeby - My tylko dopasujemy Wam wyrób przystosowany typowo  pod 
Wasze potrzeby z Nami tylko możesz uzgodnić: szerokość, wysokość objętość, ilość podzespołów roboczych, gabaryty, ciężar i kolor danego 
wyrobu - to wszystko wykonamy pod twoje potrzeby i oczekiwania. Tylko my możemy wykorzystać maksymalnie moc twojego ciągnika lub innej 
maszyny by przyśpieszyć i usprawnić Twoją pracę - Tylko My zaoszczędzimy Ci czas a w parze także i twoje pieniądze.

PIECE, BRAMY I DRZWI, ZBIORNIKI, PRZEPUSTY www.sampolbis.pl 27

Pozostałe:

zbiorniki przepusty
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DLACZEGO MY? PIECE, BRAMY I DRZWI, ZBIORNIKI, PRZEPUSTY
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Zanim zaczniemy współpracę dowiedz się dlaczego warto nas wybrać.

Rocznie ponad 5000 zadowolonych klientów!

Z nami zawsze na czas! Materiały najwyższej jakości!

Ponad 25 lat na rynku! Znamy się na tym co robimy!

TERMINOWOŚĆ NAJLEPSZA JAKOŚĆ

DOŚWIADCZENIE WYKWALIFIKOWANA KADRA
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Najlepsze rozwiązania agrotechniczne dla Ciebie. 
Maszyny dostosowane do Twoich potrzeb.

SAMPOL-BIS
82-440 Dzierzgoń
ul. Wojska Polskiego 25

tel. kom.:+48 609 218 461
tel./fax: 55 276 0023
biuro@sampolbis.pl


