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Warunki gospodarowania u naszego 
wschodniego sąsiada to prawdziwe el-
dorado. Pokryte najbardziej żyznymi gle-
bami na świecie potężne równiny wyma-
gają jednak bardzo wydajnego sprzętu. 
Jednostkowe zamówienia kilkunastu wo-
zów asenizacyjnych o pojemności blisko 
30 tys. l nie są tutaj niczym wyjątkowym. 
Takie wyzwania podejmuje m.in. zloka-
lizowana w północno-wschodniej części 
kraju firma Zavod Kobzarenka. Od 2008 r. 
produkty tej marki dostępne są także 
w Polsce. Za ich import i dystrybucję 
w naszym kraju odpowiada współpracu-
jąca z sześcioma dilerami spółka Agro-
milka z Przyborowa koło Zielonej Góry.

Przygoda z Flieglem
Początki przedsiębiorstwa spod Rom-

ny sięgają 1993 r. Założona została wów-
czas ukraińsko-niemiecka firma Fligiel. 
Znajomo brzmiąca nazwa nie jest przy-
padkowa, ponieważ wytwarzane w po-
czątkowym okresie funkcjonowania ma-
szyny pochodziły z kooperacji ze znanym 
producentem sprzętu rolniczego zza Od-
ry. Piętnaście lat później umowa została 
rozwiązana i uzbrojony w cenne doświad-
czenie Zavod Kobzarenka rozpoczął dzia-
łalność na własny rachunek. Profil pro-
dukcji od samego początku jest taki sam 
i skupia się na transporcie oraz przeła-
dunku płodów rolnych. W pierwszych 
latach zakład opuszczały proste taczki 
i wózki do wykorzystania w obejściu go-
spodarskim i w sadownictwie. Co cieka-
we, są one produkowane do dziś. Ponad-
to w aktualnej ofercie znajdują się m.in.: 
wozy oraz mobilne stacje przeładowcze 
do materiałów sypkich, wozy asenizacyj-
ne, przyczepy wielozadaniowe, platfor-
my do załadunku i transportu bel, ma-
szyny do sporządzania cieczy roboczej 
dla opryskiwaczy polowych, maszyny do 

napełniania rękawów foliowych, ciągane 
rozsiewacze nawozów, a także przycze-
py skrzyniowe i skorupowe. Te ostatnie 
pozwalają firmie Zavod Kobzarenka cie-
szyć się pozycją lidera sprzedaży na ryn-
ku ukraińskim.

Obecnie cała produkcja skupiona jest 
w Lypovej Dolynie oraz, od kilku mie-
sięcy, także w pobliskim Romny. Teren 
fabryczny zajmuje powierzchnię 15 ha, 
zaś łączne zatrudnienie wynosi około 
700 osób. W miejscowości macierzy-
stej znajdują się dwa obiekty. Mniej-
szy z nich to pierwotna siedziba i ha-
le warsztatowe, w których powstawały 
pierwsze konstrukcje ówczesnej marki 
Fligiel. Na tym terenie realizowane są 
obecnie spawanie oraz montaż niektó-
rych wyrobów, np. prostych przyczep 
wywrotek. W głównej części produk-
cyjnej z kolei mieszczą się m.in.: dział 
konstrukcyjny, dział obróbki skrawaniem 
i obróbki plastycznej, spawalnia, śru-
townia, lakiernia oraz magazyn wyro-
bów gotowych. Montaż elementów od-
bywa się w sposób gniazdowy.

Wycinarki plazmowe i na LPG
Stal do produkcji kupowana jest na 

Ukrainie oraz za granicą. W kraju, z któ-
rego pochodzi firma Zavod Kobzaren-
ka, nie ma odpowiedniego surowca do 
walcowania na zimno. Takiej bowiem 
stali używa przedsiębiorstwo z Lypovej 
Dolyny m.in. do wyrobu burt przyczep. 
Jak zaznacza Anatolij Kobzarenko, szef 
i założyciel firmy, dzięki walcowaniu na 
zimno odkształcone boczne ściany po-
jazdu wracają po ustąpieniu nacisku 
do pierwotnego kształtu. Stal jest także 
wykorzystywana do produkcji elemen-
tów napędowych, m.in. wałów i kół zę-
batych. Części te są hartowane induk-
cyjnie, a następnie szlifowane. Gotowe 

elementy napędowe poddaje się testo-
wi. Kontrolowana jest odporność za-
hartowanej stali na uderzenia i obcią-
żenie udarowe.

W fabryce znajduje się pokaźna licz-
ba maszyn do obróbki wiórowej i pla-
stycznej. Większość z nich sterowana 
jest numerycznie. Na stanie zakładu 
pracuje m.in. obrabiarka wielofunkcyj-
na, która jednocześnie pozwala wykony-
wać aż sześć czynności: toczenie, skra-
wanie, frezowanie, wiercenie, wycina-
nie i szlifowanie. Oprócz czterech wy-
cinarek plazmowych stosowane są tak-
że wycinarki gazowe. Wykorzystują one 
propan-butan i pozwalają obrabiać arku-
sze blachy o grubości nawet 40 cm. Od-
wiedziliśmy wiele producentów sprzętu 
rolniczego, ale po raz pierwszy spotka-
liśmy się z takim wyposażeniem na ha-
li produkcyjnej.

Profesjonalna obróbka nierdzewki
Wiele elementów stalowych pocho-

dzi z Włoch. Z tego kraju dostarczane są 
m.in. zwijane na zimno wstęgi do budowy 
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W miejscowości Lypova Dolyna koło Romny w obwodzie sumskim działa 
największy na Ukrainie producent sprzętu rolniczego. To przedsiębiorstwo 
Zavod Kobzarenka, które mieliśmy okazję odwiedzić w ubiegłym roku.

Anatolij Kobzarenko, założyciel i właściciel mar-
ki Zavod Kobzarenka.

Przemysław Olszewski


