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Agricultural Economy and Management of Agricultural Industry / 
Економіка сільського господарства і управління 
сільськогосподарським виробництвом 

 •         •   

 Agricultural Machines and Equipment, Plant Growing and 
Agricultural Chemistry / Сільськогосподарська техніка й 
обладнання, рослинництво та сільськогосподарська хімія

 •  •     •  • •  

Animal Housing Construction / 
Будівництво приміщень для утримання тварин   •           

Auxiliary Equipment, Devices, Instruments and Materials / 
Допоміжне устаткування, пристрої, знаряддя і матеріали          •  •  

Biomass Utilisation / Використання біомаси          •    
Breeding Technologies / Технології племінного тваринництва     •         
Farm Input Goods / Сировинні товари для ферм     •     •    
Feed Production / Виробництво кормів •       • •     
Forage Production / Виробництво фуражу        •   •   
Genetics / Генетика     •         
Grain Processing / Обробка зерна •     •        
Husbandry Technologies / Технології землеробства   •  •         
Information Technologies and Agricultural Service / 
Інформаційні технології та сільськогосподарські служби   •    •       

Marketing, Consultancy and Information / 
Маркетинг, консультування і інформація       •       

Milking / Доїння     •         
Transport & Storage Solutions / 
Рішення для транспортування та зберігання            •  
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PRODUCT CATEGORIES ТОВАРНІ КАТЕГОРІЇ
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Agricultural Economy and Management of Agricultural Industry / 
Економіка сільського господарства і управління 
сільськогосподарським виробництвом 

•            •

 Agricultural Machines and Equipment, Plant Growing and 
Agricultural Chemistry / Сільськогосподарська техніка й 
обладнання, рослинництво та сільськогосподарська хімія

  •      •  •  •

Animal Housing Construction / 
Будівництво приміщень для утримання тварин •       •  •    

Auxiliary Equipment, Devices, Instruments and Materials / 
Допоміжне устаткування, пристрої, знаряддя і матеріали •             

Biomass Utilisation / Використання біомаси •  •           
Breeding Technologies / Технології племінного тваринництва              
Farm Input Goods / Сировинні товари для ферм              
Feed Production / Виробництво кормів  • •    •       
Forage Production / Виробництво фуражу       •       
Genetics / Генетика              
Grain Processing / Обробка зерна   •   •        
Husbandry Technologies / Технології землеробства        •      
Information Technologies and Agricultural Service / 
Інформаційні технології та сільськогосподарські служби   •    •       

Marketing, Consultancy and Information / 
Маркетинг, консультування і інформація   •           

Milking / Доїння              
Transport & Storage Solutions / 
Рішення для транспортування та зберігання •     •  •   •   
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Agricultural Economy and Management of Agricultural Industry / 
Економіка сільського господарства і управління 
сільськогосподарським виробництвом 

 • •       

 Agricultural Machines and Equipment, Plant Growing and 
Agricultural Chemistry / Сільськогосподарська техніка й 
обладнання, рослинництво та сільськогосподарська хімія

• • •   •    

Animal Housing Construction / 
Будівництво приміщень для утримання тварин       • • •

Auxiliary Equipment, Devices, Instruments and Materials / 
Допоміжне устаткування, пристрої, знаряддя і матеріали      •   •

Biomass Utilisation / Використання біомаси      •    
Breeding Technologies / Технології племінного тваринництва  • •       
Farm Input Goods / Сировинні товари для ферм     •     
Feed Production / Виробництво кормів     •     
Forage Production / Виробництво фуражу          
Genetics / Генетика  •        
Grain Processing / Обробка зерна •         
Husbandry Technologies / Технології землеробства        •
Information Technologies and Agricultural Service / 
Інформаційні технології та сільськогосподарські служби  • •       

Marketing, Consultancy and Information / 
Маркетинг, консультування і інформація          

Milking / Доїння         •
Transport & Storage Solutions / 
Рішення для транспортування та зберігання •         
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Information Booth German Pavilion 1A345

BDW Feedmill Systems 1A415

Beinlich Agrarpumpen u. -maschinen 1A301

Big Dutchman International 1A413

T.H. Buschhoff 1A331

Caisley International 1A313

DGT Deutsche Getreidetechnologie 1A336

DLG Ukraine 1A323

Dr. Eckel Animal Nutrition 1A314

EIRICH 1A412

Franz Eisele & Söhne 1A333

Carl Geringhoff 1A422

GRIMME Landmaschinenfabrik 1A346

HORSCH Maschinen 1A341

DP HOLMER UKRAINE 1A411

Josera 1A414

LTV Landmaschinen und Transporttechnik 1A334

Neuero Farm- und Fördergesellschaft 1A322

Norex Norika Exportgesellschaft 1A312

PETKUS Technologie 1A342

Phytobiotics Futterzusatzstoffe 1A324

Prüllage Systeme 1A335

ROPA Ukraine 1A332

SALMET 1A315

Ambros Schmelzer & Sohn 1A321

SILOKING Mayer 2A631

STEFES 1A343

Stela Laxhuber 1A311

Strube D&S 1A327

Strube Ukraine 1A326

TD Nimetski Kormy – Kupava Agro 1A316

VILOFOSS 1A317

Vogelsang 1A337

WEDA Dammann & Westerkamp 1A421

Wolf System 1A344

Zimmermann Stalltechnik 1A325

Arntjen 1A302

ПЛАН ЕКСПОЗИЦІЇ

Exhibitors Booth
Номер стендуУчасники виставки

FLOOR PLAN
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BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG 

Am Südfeld 10
49377 Vechta-Calveslage
Germany

+49 4441 905680

Booth: info@bdw-feedmill.de
1A415 www.bdw-feedmill.de

BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG is your specialist for the concep-
tion, planning, production, assembly and commissioning of mill and mix 
plants, premix plants and grain storages.

БДВ Фідмілл Сістемс займається плануванням, виробництвом 
обладнання, будівництвом та вводом в експлуатацію комбікормових 
заводів, преміксних заводів та зерносховищ. 

Beinlich Agrarpumpen u. 
-maschinen GmbH 
Eifel Maar Park 16
56766 Ulmen
Germany

+49 2676 9516-20
+49 2676 9516-27

Booth: m.beinlich@beinlich-beregnung.de
1A301 www.beinlich-beregnung.de

BEINLICH in Germany guarantees First Quality and Top Service for its 
irrigation programme: Hose-reel irrigators all types, Linear Irrigation 
Booms, Motor-pumps. 
BEINLICH в Німеччині гарантує високу якість і сервісне 
обслуговування на найвищому рівні для своєї програми зрошування 
і поливу: шлангобарабанні дощувальні установки всіх типів, лінійні 
дощувальні консолі, електронасоси.

Big Dutchman International GmbH
Representative:
BD AGRICULTURE (UKRAINE) LLC
13/10, Novokostyantynivska Str., off. 306
04080 Kyiv
Ukraine

+380 44 3906220

Booth: big@bigd.kiev.ua
1A413 www.bigdutchman.ua

Big Dutchman is regarded as worldwide market leader in the development 
and distribution of housing, feeding and climate equipment for modern 
pig and poultry management.

КомпаніяBD вжетривалийчасєпровідним підприємствомнасвітовом
уринкувгалузі обладнаннятакомплекснихспоруддля інтенсивногови
рощування,утримання,годівлі свинейтаптиці.

T.H. Buschhoff GmbH & Co. KG 

Botanichnastr. 1
08301 Borispol, Kyiv
Ukraine

+380 45 9564801
+380 45 9564801

Booth: info@buschhoff.de
1A331 www.buschhoff.de

Whether milling and mixing technology, conveying and storage technology, 
or mobile plants for concentrated feed: Buschhoff is your competent 
partner for grain processing!

Будь то дробильно-змішувальна техніка, підйомно-транспортні 
установки, складська техніка чи мобільні комбікормові заводи: 
Фірма Бушхофф-це Ваш компетентний партнер!

Caisley International GmbH 

Harderhook 31
46395 Bocholt
Germany

+49 2871 23939-0
+49 2871 23939-50 

Booth: info@caisley.de
1A313 www.caisley.de

CAISLEY is producing a range of visual, electronic and tissue sampling 
eartags approved by ICAR and used for national identification schemes 
for livestock identification.

Компанія CAISLEY є виробником візуальних, електронних та 
генотипових вушних бирок затверджених ICAR для національних 
систем ідентифікації тварин.

DGT Deutsche Getreidetechnologie GmbH

Glashütter Str. 53
01309 Dresden
Germany

+49 162 9778925

Booth: rb@dgt.com.de
1A336 www.dgt.com.de

We are specialists for projection and building of seed plants, including 
cleaning machines, intended cylinders, gravity separators, color sorters, 
treating and packing units. 

Ми є фахівці в галузі проектування і будівництва посівного обладнання, 
включаючи очисні машини, насінні бачки спеціального призначення, 
гравітаційни сепаратори, установки для сортування по кольорам, 
очисні та пакувальні устаткування.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИEXHIBITORS
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DLG Ukraine

Predslavinska Str. 28
03150 Kyiv
Ukraine

+380 93 3528865

Booth: y.bondarenko@dlg.org
1A323 www.dlg-ukraine.com

Main activities are sharing of knowledge, test of food products and 
agricultural machinery, organization of exhibitions, incl. AGRITECHNICA 
and EuroTier in Germany.

Основні напрямки діяльності: обмін досвідом і розповсюдження 
знань; тестування; організація виставок, у т.ч. АGRITECHNICA та 
EuroTier у Німеччині.

Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG

Im Stiefelfeld 10
56651 Niederzissen
Germany

+49 2636 97490
+49 2636 97499

Booth: y.gurbanov@dr-eckel.de
1A314 www.dr-eckel.de

Quality, modern animal nutrition made in Germany: This makes Dr. Eckel 
a leading supplier in the field of innovative feed additives for livestock and 
aquaculture.

Якісне, сучасне харчування для тварин виробництва Німеччини: 
завдяки цьому Dr.Eckel є провідним постачальником в галузі 
інноваційних добавок для кормів тваринництва та аквакультури.

EIRICH

Wallduerner Str. 50
74736 Hardheim
Germany

+49 6283 51-0

Booth: eirich@eirich.de
1A412 www.eirich.com

EIRICH stands worldwide for a comprehensive range of products and 
services in the field of preparation technology. 

Айрих предоставляет широкий спектр услуг в сфере про
мышленной подготовительной техники. 

Franz Eisele & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstr. 2 – 4
72488 Sigmaringen
Germany

+49 7571 109-0

Booth: info@eisele.de
1A333 www.eisele.de

We supply pumps and mixers for the agricultural sector, biogas plants 
and industrial sector as well as for the municipal sector world-wide.

По всьому світу ми поставляємо насоси та міксери для сільського 
господарства, біогазових установок і індустрії, а також для 
комунальних потреб.

Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft 
mbH & Co.KG
Porschestr. 8
59227 Ahlen
Germany

+49 2382 9814-0
+49 2382 9814-40

Booth: info@geringhoff.de
1A422 www.geringhoff.de

Carl Geringhoff is specialized in the development and production of 
headers for a various kind of crops.

Карл Герінгхофф спеціалізується на виробницті і розробці жниварок 
для різноманітних видів сільськогосподарських культур.

GRIMME Landmaschinenfabrik 
GmbH & Co. KG
Hunteburger Str. 32
49401 Damme 
Germany

+49 5491 666-0

Booth: grimme@grimme.de
1A346 www.grimme.com

GRIMME is a leader of worldwide range of potato technology. The 
company offers a variety of machinery for sugar beet. ASA-Lift - technical 
solutions for harvesting of vegetables.

GRIMME - світовий лідер техніки для картоплярства. Широкий вибір 
машин для цукрових буряків. ASA-LIFT - це професійне обладнання 
для збирання урожаю різних овочів.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИEXHIBITORS
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HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Germany

+49 9431 71439813
+49 9431 71439200

Booth: oleh.nesterenko@horsch.com
1A341 www.horsch.com

HORSCH is one of the world’s leading manufacturers of modern and 
innovative drill techniques and planters, machines for soil cultivation and 
plant protection.

HORSCH є одним з провідних в світі виробників сучасної та 
інноваційної техніки рядкового посіву і сівалок, техніки для захисту 
рослин і культиваторів.

DP HOLMER UKRAINE

Jablunska 144
08294 Bucha
Ukraine

+380 459 796502
+380 459 796760

Booth: oleksandr@holmer.com.ua
1A411 www.holmer.com.ua

HOLMER – LEADING IN TERMS OF TECHNOLOGY. WORLDWIDE.
Our technology leading products shape the future of agricultural enginee-
ring worldwide, inspiring customers and partners alike.

HOLMER – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЛІДЕР У СВІТІ.
Наші передові продукти домінують у світі майбутнього сільського 
господарства і надихають клієнтів як партнерів.

Josera GmbH & Co. KG

Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Germany

+49 9371 940-0

Booth: export@josera.de
1A414 www.josera-agrar.de

JOSERA is a well-known and successful specialist of animal nutrition 
on the international market. Effective combination of experience and 
innovation for the success of your farm.

JOSERA – відомий та успішний на міжнародному ринку спеціаліст в 
галузі годівлі тварин. Ефективне поєднання досвіду та інновацій для 
успіху Ваших ферм.

LTV Landmaschinen und Transporttechnik 
Vertriebsgesellschaft mbH
Representative office Ukraine
Bohdana Khmel'nyts'koho st. 49, office 4
01030 Kyiv
Ukraine

+380 44 3907906
+380 44 3907907

Booth: kiev@ltvberlin.com
1A334 www.ltvberlin.com

Your competent partner in Ukraine for supply of equipment and techno-
logies for: seed lines, grain elevators, feed/flour mills, biogas plants, deep 
grain processing.

Ваш компетентний і надійний партнер в Україні у галузі постачання 
обладнання й технологій для: насінневих ліній, елеваторів, ККЗ, 
млинів, БГУ, глибокої переробки зерна.

Neuero Farm- und Fördergesellschaft mbH 

Alter Handelsweg 11
49328 Melle
Germany

+380 97 1536199

Booth: neuero@neuero-farm.de
1A322 www.neuero-farm.de

Grain storage (up to 12500 m3), through-flow dryers (up to 250 t/h), 
mixing and milling plant, pneumatic grain blowers, mechanical conveyors, 
grain cleaning equipment.
Зернови елеватори (до 12 500 м3), сушарки з подовжнім 
потоком сушильного агента (до 250 тонн в годину), змішувачі і 
розмелювальні системи, пневматичні зернонавантажувачі, механічні 
конвейєри, зерноочисни машини.

Norex Norika Exportgesellschaft mbH 

Parkweg 4
18190 Sanitz
Germany

+49 3820 947823
+49 3820 947826

Booth: meissner@norika.de
1A312 www.norika.de

NORIKA is one of the leading German potato breeding, seed producing 
and trading companies.

NORIKA є одною з провідних німецьких компаній по вирощуванню 
картоплі, виробництву та торгівлі насінням.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИEXHIBITORS
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PETKUS Technologie GmbH

Röberstr. 8
99848 Wutha-Farnroda
Germany

+49 36921 98-0
+49 36921 98-333

Booth: info@petkus.com
1A342 www.petkus.com

PETKUS, founded in 1852, is one of the leading suppliers of a compre-
hensive range of machinery and equipment for the global seed and grain 
processing and handling industry.

PETKUS, заснована в 1852р, являється одним з провідних 
постачальників повного спектру машин та обладнання для 
підготовки насіння, переробки та транспортування зерна. 

Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH

Wallufer Str. 10 A
65343 Eltville
Germany

+49 6123 702680

Booth: info@phytobiotics.com
1A324 www.phytobiotics.com

Phytobiotics is one of the fastest growing companies in animal health 
globally, offering feed additives and consulting services for all species.

Phytobiotics – одна з тих, що найбільш швидко ростуть в світі 
компаній у галузі охорони здоров‘я тварин, що пропонує кормові 
добавки і консультаційні послуги всіх видів.

Prüllage Systeme GmbH

Gewerbering 6
Holdorf
Germany

+49 5494 98000-0
+49 5494 6544

Booth: info@pruellage.de
1A335 www.pruellage.de

Prüllage offers complete housing solutions for pig and poultry farming. 
We provide and fit housing, feed technology, air conditioning, feed storage 
and electrical engineering.

Системи комплексного утримання у сфері свинарства та 
птахівництва. Системи утримання, системи подачі корму і води, 
кондиціювання повітря, зважування худоби, управління

ROPA Ukraine LLC
35, Popovycha
09431 Polkovnyche village, 
Stavischenskii region, Kyiv district
Ukraine

+38 45 64250-21

Booth: info@ropa.in.ua
1A332 www.ropa.in.ua

Ltd. ROPA Ukraine is a subsidiary company ROPA Fahrzeug-und Maschi-
nenbau GmbH. Also ROPA Ukraine is producer of ALLIGATOR cultivator 
and supplier of brands: ROPA, HORSCH, BERGMANN.

РОПА Україна є дочірньою компанією ROPA Fahrzeug-und Maschinenbau 
GmbH. Також РОПА Україна є виробником культиватора ALLIGATOR та 
постачальником марок: ROPA, HORSCH, BERGMANN.

SALMET GmbH & Co. KG

Assar-Gabrielsson-Str. 19 A
63128 Dietzenbach
Germany

+49 6074 36000

Booth: info@salmet.de
1A315 www.salmet.de

SALMET manufactures high-quality poultry equipment offering systems 
for rearing, laying, layer breeder and broilers for conventional and 
alternative farming. 

SALMET виробляє високоякісне обладнання для птахів, що пропонує 
системи для вирощування, укладання, розведення шарів та 
бройлерів для звичайного та альтернативного землеробства.

Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co.KG

Dr.-Zimmer-Str. 28
95679 Waldershof
Germany

+49 9231 979298
+49 9231 72697

Booth: info@a-schmelzer.de
1A321 www.a-schmelzer.com

Schmelzer deliveres agricultural components in more than 20 countries 
and is market- and innovation leader in storage ventilation system.

Компанія "Schmelzer" поставляє сільськогосподарське обладнання 
в більш ніж 20 країн світу і є лідером та інноватором в області 
вентиляційного обладнання.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИEXHIBITORS
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SILOKING Mayer 
Maschinenbaugesellschaft mbH 
Kehlsteinstr. 4
84529 Tittmoning
Germany

+49 868 3898-4150
+49 868 3898-455

Booth: export@siloking.com
2A631 www.siloking.com

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH develops, manufactures and 
markets innovative and smart feed mixing equipment for a modern, 
professionally oriented agriculture. 

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH розробляє, виробляє і торгує 
інноваційним та інтелектуальним кормозмішувачним устаткуванням 
для сучасного, професійно орієнтованого сільського господарства.

STEFES

Shevchenko St. 156
09107 Bila Tserkva
Ukraine

+380 4563 93025
+380 4563 93868

Booth: info@stefes.com.ua
1A343 www.stefes.com.ua

Stefes has been working on Ukrainian pesticide market for 25 years. 
We have 36 registrations of plant protection products for sugar beet, 
rape, wheat, corn. 

Stefes працює на українському ринку пестицидів 25 років. У нас є 
36 зареєстрованих пестицида для цукрових буряків, рапсу, пшениці 
та зерна.

Stela Laxhuber GmbH

Laxhuberplatz 1
84323 Massing
Germany

+49 8724 899-0
+49 8724 899-80

Booth: sales@stela.de
1A311 www.stela.de

Stela is a manufacturer of high-quality drying plants for all kinds of 
agricultural products. The company stands for innovation, competence 
and reliability.

Stela є виробником високоякісних сушарок для всіх видів 
сільськогосподарської продукції. Компанія є прихильником 
інновацій, компетентності і надійності.

Strube D&S GmbH
Representative: Strube Ukraine GmbH
Yuriya Shumskoho 1, off. 115
02098 Kyiv
Ukraine

+380 44 5361669

Booth: o.smirnova@strube.com.ua
1A327 & 1A326 www.strube.com.ua

Strube, international innovative company that produces and delivers 
high quality seeds of sugar beet, corn and sunflower, as well as it offers 
consultation on cultivation. 

Штрубе – це міжнародна інноваційна компанія, яка виробляє та 
постачає високоякісне насіння цукрового буряку, зернових та 
соняшника, а також надає консультації щодо вирощування.

Strube Ukraine GmbH

Yuriya Shumskoho 1, off. 115
02098 Kyiv
Ukraine

+380 44 5361669

Booth: info@strube.com.ua
1A326 www.strube.com.ua

Strube, international innovative company that produces and delivers 
high quality seeds of sugar beet, corn and sunflower, as well as it offers 
consultation on cultivation. 

Штрубе – це міжнародна інноваційна компанія, яка виробляє та 
постачає високоякісне насіння цукрового буряку, зернових та 
соняшника, а також надає консультації щодо вирощування.

TD Nimetski Kormy Ltd. Kupava Agro

212 B. Khmelnyskoho str.
79037 Lviv
Ukraine

+380 50 8588899

Booth: serkizr@kupavaagro.com.ua
1A316 www.kupavaagro.com.ua
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VILOFOSS

Bahnhofstr. 30 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Germany

+49 5493 98700 

Booth: info-de@vilofoss.com
1A317 www.vilofoss.com/de

Vilofoss one of the three largest premix and nutrition companies in 
the European market and a strong and reliable partner for success in 
animal nutrition.

Vilofoss – одна з трьох найбільших компаній з виробництва 
преміксів та кормів на європейському ринку та сильний і надійний 
партнер для успішної годівлі тварин.

Vogelsang GmbH & Co. KG

Holthöge 10 – 14
49632 Essen
Germany

+49 5434 83-0
+49 5434 83-10

Booth: info@vogelsang.info
1A337 www.vogelsang.info

Vogelsang is an internationally operating engineering corporation with 
its headquarters in Germany. The company develops and produces 
equipment for agricultural applications.

Фогельсанг це міжнародний виробничий концерн з штаб-квартирою 
в Німеччині. Компанія розробляє та випускає обладнання для 
застосування в сільському господарстві.

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH

Am Bahnhof 10
49424 Lutten
Germany

+38 098 2860003
+49 4441 5500

Booth: info@weda.de
1A421 www.weda.de/ru

WEDA develops customized solutions and concepts for each individual 
pig farm, implementing WEDA high-quality liquid feeding as well as dry 
feeding units.

WEDA розробляє індивідуальні рішення та концепції розвитку для 
кожної окремої свиноферми, використовуючи власні високоякісні 
системи як рідкої, так і сухої годівлі.

Wolf System GmbH 

Am Stadtwald 20
94486 Osterhofen
Germany

+49 9932 37794
+49 9932 375909

Booth: vitali.kondratenko@wolfsystem.de
1A344 www.wolfsystem.de

"Wolf System" is the specialist in constructing of agricultural, industrial, 
accommodations objects, biogas factories, biomass power settings, 
accumulations of energy, etc.

"Wolf System" є фахівцем в галузі будівництва сільськогосподарських, 
промислових і житлових об‘єктів, заводів для отримання біогазу, 
силових злагод на біомасі, акумуляторів енергиі і т.д.

Zimmermann Stalltechnik GmbH 

Petrusstr. 1
88436 Oberessendorf
Germany

+ 49 7355 9330-0
+ 49 7355 9330-50

Booth: info@zimmermann-stalltechnik.de
1A325 www.zimmermann-stalltechnik.de

We build in a different way! Zimmermann Stalltechnik is a dynamic, 
performance-based, family-owned company with a long tradition and its 
own production plant

Ми будуємо по-іншому! Zimmermann Stalltechnik - це динамічна, 
процвітаюча сімейна фірма зі сформованими традиціями і власним 
виробництвом.

Arntjen Polska 
Internationale Farmtechnik Sp. z o.o.
Paproc 94
64-300 Nowy Tomysl
Poland

+48 61 44501-00
+48 61 44501-01

Booth:  polska@arntjen.com 
1A302 www.arntjen.com

Modern barn technology: curtain systems, ISO-light-ridges, fans, stalls, 
waterers, doors, LED-lights, beddings, slurry mixers. 
New world in dairy farming!

Сучасні технології утримання: системи зашторювання, гребні ISO-light, 
стійла, поїлки, двері, LED-освітлення, підстилки, міксери для гною. 
Новий світ у молочному тваринництві!
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