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– Spośród naszych czterech fabryk, 
znajdująca się w Kątach Wrocławskich 
jest jedyną niezwiązaną bezpośrednio 
z ziemią. Nie produkujemy w niej bo-
wiem sprzętu do prac polowych, ale sys-
temy pozwalające przechowywać zebra-
ne ziarno. To bardzo ważne dla rolników, 
bo moment sprzedaży decyduje o cenie. 
Wszyscy klienci marki Unia zamawiają-
cy, zarówno jeden silos, jak i duże in-
stalacje suszarniczo-magazynowe, mo-
gą liczyć na produkty z najwyższej pół-
ki jakościowej i profesjonalne doradztwo 
w zakresie ich doboru oraz możliwości 
rozbudowy – zaznacza Piotr Strzelecki, 
dyrektor handlowy Unia.

Araj zdobył uznanie dużych
Firma Araj powstała w latach 90., 

a seryjną produkcję silosów i suszarń 
rozpoczęła w 1996 r. we wspomnia-
nej fabryce pod Wrocławiem. Z czasem 
wzbogacono ofertę m.in. o urządzenia 
do transportu ziarna, co w efekcie po-
zwoliło zaproponować realizację pod 
przysłowiowy klucz całych obiektów su-
szarniczo-magazynowych. Araj wyspe-
cjalizował się w budowie dużych i wiel-

kich instalacji tego 
typu, które realizo-
wał w Polsce i za 
granicą. Najwięk-
sza z dotychczaso-
wych realizacji fir-
my z Kątów Wro-
cławskich powsta-
ła na Ukrainie nie-
daleko Kijowa. To 
kompleks magazy-
nowy o pojemności 
115 tys. ton. Na-
tomiast największy 
obrót roczny (160 
mln zł) odnotowa-
no w 2008 r., kiedy 
zrealizowano duży 
kontrakt podpisany 
z rządem Białorusi. Araj w ciągu roku 
buduje kilka obiektów, w których można 
składować po kilkadziesiąt tys. ton zbo-
ża. Pierwsze suszarnie wykonane przez 
firmę z Kątów Wrocławskich użytkowa-
ne są już 30 lat, a silosy 24 lata.

W tym roku Unia Araj ukończy budo-
wę trzech kompleksów silosów zbożo-
wych (sumaryczna pojemność 70 tys. 

ton) w Zjednoczonej Republice Tanza-
nii. W obiektach tych będą składowane 
głównie nasiona kukurydzy. Łączna war-
tość kontraktu wynosi ponad 20 mln do-
larów. Umowa dotyczy wykonania pro-
jektów silosów, ich produkcji, transpor-
tu, montażu oraz uruchomienia. Ponad-
to kontrakt obejmuje serwis gwarancyj-
ny i szkolenia personelu.

Silosy marki Unia
Od sierpnia 2019 r. fabryka silosów i suszarń w Kątach Wrocławskich 
produkująca je od momentu powstania dla firmy Araj, ma nowego 
właściciela. To marka Unia, która dzięki tej inwestycji ma teraz bogatą ofertę 
w zakresie technologii przechowywania ziarna – dla rolników i wielkich firm 
branży ziarnowo-paszowej.

Araj wyspecjalizował się w budowie dużych i wielkich obiektów suszar-
niczo-magazynowych, które tworzy od projektu, poprzez produkcję do 
montażu i uruchomienia.

Do produkcji silosów Farma, Farma Premium i Karma wykorzystywana jest blacha z powłoką Galfan (stop cynku i aluminium), która na kilkudzie-
sięciometrowej linii technologicznej jest walcowana, co ją wzmacnia i uodparnia na wgniecenia.
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