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Kiedy na początku lat 90. ubiegłego wieku rozwijał się w na-
szym kraju wolny rynek, Sylwester Raniś postanowił otworzyć 
własną hurtownię części zamiennych. I tak od nazwiska właści-
ciela w 1991 r. powstała firma Agro-Rami oferująca części do cią-
gników i maszyn polskiej produkcji. Specjalizacja ta uległa z cza-
sem rozszerzeniu o elementy zamienne do maszyn zagranicz-
nych. W 2004 r. ofertę firmy wzbogaciły opony marki BKT. Na-
leży jednak pamiętać, że Agro-Rami jest nadal hurtownią i sprze-
daje swój towar sklepom rolniczym, a nie odbiorcom indywidual-
nym. Obecnie na stanie magazynowym znajduje się około 35 tys. 
pozycji części zamiennych.

Od części do maszyn
W 2006 r. kierownictwo Agro-Rami postanowiło wprowadzić 

do sprzedaży ciągniki i maszyny rolnicze. Z czasem powstał od-
dział firmy w Kucharach, położony pomiędzy Kaliszem a Jaroci-
nem. Działa on do dzisiaj. Początkowo sprzedawano w nim cią-
gniki Ursus i Pronar oraz inne maszyny produkowane w naszym 
kraju, takich marek jak m.in.: Akpil, Unia Group, Sipma i Zasław. 
Następnie ofertę wzbogacił sprzęt firm zachodnich, takich jak: 

Weidemann, Kverneland i Strautmann. Od trzech lat, po prze-
jęciu dilerstwa marki Case IH, w ofercie Agro-Rami są już tylko 
ciągniki tej marki. Jak podkreśla szefostwo firmy, chcą doskona-
lić swoich pracowników w zakresie poznawania produktów jed-
nego producenta traktorów. Pozwala to lepiej obsługiwać rolni-
ków, którzy na tę markę postawili. 

Na początku tego roku w Obornikach utworzona została ko-
lejna filia Agro-Rami, co poszerzyło obszar działania firmy w za-
kresie sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych. O powstaniu no-
wego oddziału zadecydowało również rosnące zapotrzebowanie 
na gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe, co podykto-
wane jest rosnącą sprzedażą ciągników marki Case IH.  – Chce-
my zapewnić jak najbardziej profesjonalną obsługę posprzedażną. 
Tym bardziej że poza naszymi oddziałami w sieci Case IH Wielko-
polska znajduje się również pięciu naszych subdilerów – wyjaśnia 
Tomasz Polak, dyrektor handlowy Agro-Rami. Wspomniani sub-
dilerzy to firmy: Damian z Jarocina, Dol-Mot z Koła, Tad-Opal 
z Sielinka, Agromep z Kościana i Agrotech Baryczka z miejsco-
wości Gonice koło Wrześni. Ten ostatni subdiler oferuje ciągni-
ki marki Steyr, wchodzące tak jak marki Case IH i New Holland 
w skład koncernu CNH.

Serwis i szkoły
– Pierwszą maszynę sprzedaje handlowiec, a kolejne serwis. Dla-

tego od samego początku sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych 
inwestujemy w dział serwisu. Po latach doświadczeń w sprzedaży 
części zamiennych wiemy, jakie to ważne. Zawsze dbamy o to, aby 
w momencie sprzedaży ciągnika lub jakiejkolwiek maszyny poin-
formować naszych klientów, z kim mogą się kontaktować w spra-
wach serwisu gwarancyjnego. Solidność, jakość i wiarygodność 
w kontaktach z klientami są dla nas najważniejsze – zapewnia Ja-
cek Wichorski, dyrektor generalny Agro-Rami.

Firma Agro-Rami

Trzy mocne fi lary
Od kilkunastu lat zaopatrują w części zamienne sklepy 

rolnicze, a od dziewięciu są wyłącznym przedstawicielem 

opon marki BKT, które można zaliczyć do solidnej 

średniej klasy jakościowej. Ponadto w 2010 r. zostali 

dilerem ciągników i kombajnów marki Case IH na terenie 

Wielkopolski. Tak w skrócie można opisać fi rmę Agro-Rami, 

mającą siedzibę główną w Kościelnej Wsi koło Kalisza.

Główna siedziba firmy Agro-Rami mieści się w Kościelnej Wsi k. Kalisza.

– Chcemy zapewnić naszym klientom jak najbardziej profesjonalną 
obsługę posprzedażną – zapewnia Tomasz Polak, dyrektor 
handlowy Agro-Rami.


