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Sztandarowym wyrobem przedsię-
biorstwa z siedzibą w Monzón w północno-
-wschodniej części kraju korridy są maszy-
ny do przygotowywania pasz pełnoporcjo-
wych TMR. Każdego roku powstaje ich po-
nad 5000 sztuk. Drugie miejsce pod wzglę-
dem wielkości produkcji zajmują ścielarki do 
słomy. Rocznie taśmy montażowe w Monzón 
opuszcza około 1000 takich maszyn. Do gro-
na sprzętu rolniczego z logo Tatoma należą 
jeszcze: stacjonarne instalacje do produkcji 
TMR-u, pakowarki pasz w rękawy foliowe, 
aeratory do kompostu, zabudowy aut cięża-
rowych do dystrybucji pasz oraz kompakto-
we, wielofunkcyjne pojazdy pomocne w pro-
dukcji zwierzęcej.

Szeroki wachlarz produkcji
Maszyny rolnicze to podstawowy i bardzo 

ważny sektor dla firmy z Monzón, ale portfo-
lio jej produktów jest znacznie bogatsze. Wy-
twarzane są zarówno komponenty do dalsze-
go montażu, jak i gotowe wyroby dla innych 
firm. O dużym zaufaniu do jakości produk-
tów może świadczyć choćby współpraca z ta-
kimi koncernami z branży motoryzacyjnej 
jak: General Motors, Mercedes Benz, Audi, 
Volkswagen, Opel czy Yamaha. Dla tych firm 
Tatoma wytwarza m.in. układy hamulcowe. 
Specjalnością przedsiębiorstwa z Monzón są 
różnorodne kontenery stalowe oraz zbiorniki 
do pracy w szerokim zakresie ciśnień. Powra-
cając do sektora sprzętu rolniczego, warto za-
znaczyć, że z linii montażowych Tatomy scho-
dzą także podzespoły oraz gotowe maszy-
ny dla innych renomowanych producentów 

z tej branży. Firma nie tylko 
produkuje dla nich sprzęt na 
podstawie dostarczonej do-
kumentacji, ale także projek-
tuje na zlecenie. Zakłady Ta-
tomy wyposażone są w no-
woczesny sprzęt do obróbki 
stali oraz wykwalifikowany 
personel.

Początki powstania 
przedsiębiorstwa z Monzón 
sięgają XIX w. Na 1970 r. 
datuje się narodziny gru-
py Tatoma, w której skład 
wchodzi pięć obiektów: trzy 
w Hiszpanii oraz po jednym 
w Meksyku i Stanach Zjed-
noczonych. Produkcja ma-
szyn rolniczych skupiona 
jest w zakładach o nazwie 
Inmosa w Monzón. W tej 
miejscowości znajdują się 
także dwie pozostałe hisz-
pańskie fabryki: Servimo-
sa i Transformados Torres 
Marti. Powierzchnia głów-
nego obiektu sięga 42 000 m2, 
z czego pod zadaszeniem 
znajduje się 5500 m2.

Na pięciu 
kontynentach

W 1970 r. z fabryki In-
mosa wyjechał pierwszy 
wóz paszowy z logo Tatoma. 

Firma Tatoma

Hiszpańskie ślimakiHiszpańskie ślimaki
Na polskim rynku obecnych jest ponad 20 producentów wozów paszowych. 
Jednym z nich jest hiszpańska fi rma Tatoma, której fabrykę odwiedziliśmy 
w kwietniu br. Sprawdziliśmy, co decyduje o jej dobrej opinii wśród rolników.Tekst i zdjęcia:  Przemysław Olszewski

Fernando Torres, właściciel grupy Tatoma (z lewej), oraz 
Wojciech Łupiński, właściciel firmy Agro Wojciech, sprzeda-
jącej maszyny rolnicze z Monzón na polskim rynku.

Spawy są wygrzewane w celu ich wzmocnienia.


