Ocynkowane rozrzutniki
i przyczepy w cenie malowanych

Cynkowanie ogniowe maszyn rolniczych pozwala zabezpieczać je powłoką
antykorozyjną, której trwałość wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
Jeżeli producent takiego sprzętu ma własną cynkownię, to jego cena jest
podobna do porównywalnych maszyn, w których zastosowano powszechną
metodę zabezpieczenia antykorozyjnego przy pomocy farb.
Cynkomet to jedna z niewielu polskich firm, która tak zdecydowanie postawiła na cynkowanie maszyn rolniczych. Ten producent z Czarnej Białostockiej wytwarza rozrzutniki obornika
i przyczepy rolnicze, w tym do przewozu
zwierząt oraz bel słomy czy siana. Istotne jest to, że ma trzy własne cynkownie.

Pierwszy rozrzutnik w roku 1956

Dzisiejszy Cynkomet działa od roku 2003, ale historia fabryki znajdującej się w Czarnej Białostockiej ma prawie 70 lat. W 1954 r. powstała w tym
mieście Wytwórnia Wyrobów Precyzyjnych, w której z czasem zaczęto produkować maszyny rolnicze. Pierwszy jednoosiowy rozrzutnik obornika opuścił zakład w 1956 r., a kolejne o symbolach

Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu.
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N-208 i N-211
dziewięć lat później. W 1973 r.
fabryka zmieniła nazwę na Agromet i rozwijała
produkcję rozrzutników. W 1984 r.
powstały modele
dwuosiowe N-235
na wahaczach,
a cztery lata później ich wersje na
resorach. Maszyny
te na dobre ugruntowały postrzega- Rozrzutniki obornika w fabryce w Czarnej Białostockiej produkowane
nie przez rolników są od 1956 r. Były to maszyny o małych ładownościach. Bazując na tej
fabryki w Czarnej tradycji, po wielu modernizacjach produkowane są do dzisiaj w wersji
Białostockiej jako ocynkowanej.
producenta rozrzutników obornika. W 1991 r. zakład na rynku i produkty wykorzystywane
przejęła firma Biafmar i kontynuowała zarówno w produkowanych przez nas
produkcję rozrzutników obornika oraz maszynach rolniczych, jak i cynkowaprzyczep rolniczych. W roku 2003 firma niu ogniowym – wyjaśnia Mariusz Dązostała zakupiona przez dwóch wspól- browski, prezes Cynkometu.
ników i zmieniła nazwę na Cynkomet.
Od tego momentu rozpoczął się proces Ocynk na wszystkim co możliwe
modernizacji przedsiębiorstwa.
Maszyny Cynkometu przechodzą pro– Od 17 lat rozwijamy się na każ- ces cynkowania ogniowego w jednym
dej płaszczyźnie, na jakiej działamy, co z trzech zakładów. W Wyszkowie znajwidać przy wzroście przychodów spół- dują się największe wanny o wymiarach
ki rok do roku. Naszym celem jest do- w metrach 13x1,5x3,1 oraz tzw. cynstarczanie dla klienta najwyższej jako- kownia wirówka, w której powłoka cynści obsługi oraz najlepszego produktu kowa nakładana jest w systemie koszooraz usług. W tym celu wykorzystuje- wym na mniejsze elementy montowamy najnowsze dostępne technologie ne w maszynach producenta z Czarnej
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